


 یسایس ((

 ن هزاتسهرابش نیکی ودهکی را )اب
 حس

 اددوخ

 ای رب تبسامییدم هک سلجهو ل

 ناکدنناو زا یهو رک اب ادم تست

 راک 4

 یتصر« دید رگ

 مهد رکاجکی اتیمرته نارادتسود و زب زع

 میداد هضرعنان اباد دوخ ه)اسهس ام .مصدیدم «

 هک ینایاپیب فاطلا زا ا-راب یانلک ابو میوئمار

 مینک رکشتدن دادو هتشاداهب تبس

 تك. رطاخ ومدرمیارب داشنناود زا ۰ گن نی

۳ 1 
 یطدد رکازین كنياو دومت راکب عورش یهو.عف اس

 فدهنر اب یدودحات و هدادماجت | یلباقات تامدعهار نیا

 سی تا هتشادت رب مد مد رم رطاخ, زج دشاب هد كيدرت

 امدخ نیا ذارکا داخ متاولایفدی 7 ل

 بسو راطتاو مقوت دداری ز تسام نایابیب نان

 اد دو-خهار سدقم یاهفظو رظاعب امهک لا>نآ

 داظتنا یماقء ای عج رعزا دیابت زک ره ميهديمهعاد|

 عبطد كاب بولق كلقعم «میشاب هتشاد نیحجو ندوخ»

 اپ « هلجمنیا یمارگ نادایو ناکدنت|وخامش نان رپم

 هر اتس ناک دتن ادرک زا لفحءنآ رد هک یلاب سا

 ات تساوخ درو[ لمس هلج

۳۱ 

 را صوعخم هرامشژا و

 دشا ام ناکدتناوخ ژامنبیدیاب هک اری

 دحیب دوخ هایم تیحمو فطل زا ودنار تااب

 دی اهت نامرا زکسایس

 یو مياهدسمآشبیدرخ هارد رد اجنیابات

 رکا

 عقدت

 ۰۱-هیدردمه ؛ واه مین ادیت

۱ 
 دتح

 دامجرا نادسود ام فذطل) راپظا و دیس زا >م

 ددو هنای میدوب هاد نیا همادا هب ردان

 تدوص تبات ومرگلد تن | وت یم ین انیمطا ودیم| مادک

 یاهقاح و قوذ رحاع مادک بلج یارب و هژاس ن

 عش ۶ ميديخوک( ی دوخ راک لوصح+ ندرک رتپب ددزورره
 وخ و دنا هکد-

 را رک
 امنیع هرات ات دین-اوخ یاجرب

 داژاب و تسابس لاحنجزا رود اب هلحم

 خ-یدد «امنیص هداتسو ۰ دشاب امش یرنه یاپت رذ

 ی رجامررپ لاح هحرد اردوخراوشد ها رابش یاههت-اوخ هب

 دها وخ یءاشز| «لاسنیمداهچ هن اتسآ ردوهداهت رس تب

 -یئاماهاداب و -م »دن غیددامزا اددوخ فاذعل | ناتچ مع هک

 نآ زا هک هچن [؛دوخلآ هدیاهب اد هلجم نیا دوخ یه

 هم. دبزاسرتکیدرت دیرادراظتنا

1۰ 

 از یا نا

 سس

 ۱۱ ۲۳۰ اش من | 9 و ٩ اه تننا و ٍ
 یسامت هعهدوجو اب زیزء هدنناوخ یاوتدباع

 هعهاپ « یاهتشاد تاعوبط اب دوخ یکدنز یطرد هک

 هک یادت نوذکات شیوخ ندوب هدنناوح لبوط هقاس

 تیلاجزانآ ناکدنن ادرک و یهاوعتاد هیرشن كيوت رکا

 یلئاسو هچ, دیابدوخ تایح همادا یا رب دننک دیما مطق

 تشا دن هدنت | وخ هب رشن كي یتق و 4۳ ین |دن دب اش .دن د رک ت

 هماداتشادت عاعتجا 4 هتساو یاهدیاو فده عتاوردو

 دوشیم هدننک هتخ و راب تقحم دحهچ | شراشت,ا و راک

 امش تاهجوت زا رتدنمو ری یازات ءطا لحم و عج رء هک د نچره

 ناوتیم بتارم نيا هه نتفر رظنرداب د

 جد اهزورزا سپ هلجم كي نی رسا: یتفو هک ت فای رد

 دوخ هی رشت راپب تامحز سارهو می ذا د« ؛ششوک و

 دندیدنآو نیا تسد اهنابایخ رد نآراع
 تن ازور ار

 و دننک یم شوارف اد دوخ یاه یکتسخ هه 4 وکچ

 . دن رگ یا یدک اددوخ راک قایقشا و یمرگلد اب

 تبحمیاههمان ؛ امش هنام..ص یاهقب و تاکب

 امب هتشذگ هتفهود یکی یسط امش فطلژاریو و

 رکشت وسای نایب زا ادنامناب ز دسریمو تعا هدیسر

 . دزاسیم لامالام دیماو ترارعحزا ناملقو زجاع

 ب رشن هک میرپسب نادیپ + میهدب لوق امشب دیراذگب

 ناهدوخ و ال فدپب رت ك دزا و «رتابیز «رتپب ارام

 داد هاو سح
 لوق یکنناسنا هک یتفد « ریپسکش لوقب

 هک یارب زین ام دراد ندرک

 رت

 + یضرق عقاءرد اد

 دی دج هلح رمنیاددد دوخ لوق مطزادرب ارضرق نیآ

 ام ات دیهاوعب ام زا اش . . درو[ میهاوخ یاب

 ام یامنهار امش « میناسد ماجناب از ناتباه هتساوخ

 دوخ یار و دوخلیمب اد مامنید هراتس امش « دیشاب

 ناکدنن او همهز| رگیدراب هلج«نیا نانک راک . دی زاسب

 ناش ایابی یا-هتیجمو فاطا | رطاخب درخ یمارگ

 ان تامهعاب هکدت را ودیءا و دننک یم کش" هن ادیمع

 ارءدیدجلاسرد دو لبات دوخ رد دنناوتب هی رش

 . دن اب دیج." و فطا همجا ۲

 رد هک یتاعومطممرتح« نا راکمهز| اتم

 دن | هتفک كي ربت اد هلجهراشتنا لاس نیمداهچ! هتشذگ

 4 اهی.ص یناریا نادنمرتهد ناکشیب ره زا نینچءهو

 دوز 7 نور ». مينکبهب یا نک کاچد بم



 یندم نیح> هراب رد
 سب وا یهاکف یلدم نیس

 تاعوبطم رد تساپلا-شراات ۲ هک قو ز
 بک یدایز تیفورمعو ال
 یلاتساد هتشذگ لاس«تسا ةداونت

 و (كدوی وین دد لام-۱) عانب
 ار زد ناونع هک

 2 همانشب یاد و دود دعا

 اب

 ضررعمب
 هدم [ لمعب نآ زا زین یمیجع لابقتسا

 تسا

 (لاحذوخ هنهرب) مانب یئ وی رانس
 طسوت ملیف سرای یویدوتسارد هک
 -تسا هتشون د وشیم هیپت ( ید زی زء)

 هدرپ یورب اب میداودیما ام
 ویرانس تمسقرد ملیف نیا ندمآ

 یاقآ و دوش داجیا یلوحت یدیون
 هار نیا زا دنناوتب ین دم نیسح

 یسداف یاه ملیف دوبهب هب یکمک
 , دنی امتب

 نام را رد امنیس حاععفا

 هم, ۱9

۳ 

 ریدمو ۸ بو .ّ
 نایتسلاگ ژورناپ

 ۱۰۳ هرامش - ی

 ی ری ری ری دی ری یی ی ی ی ی ی ی ری ری ی

 و

 (دو )مانب یئابیزو سک وا یامذیس
 - همان رب هکدیدرک ده|وخ حاتتفا
 یسداقب هلب ود ملیف زیت نآ هیحاتتفا
 دوب دهاّخ (دزدلپچو اباب یلع)
 -ابیزو نیرتهب زا یکی امئیس نيا
 یمدامشب اهناتس رهشیاهامنیسنی رت
 قفوم نامرکمدرم هرخالاب و دور
 یامتیسكي رد بوخ یاپءلیف یاشامتب
 دید رک دنه | وخ بیعیب

 !تیلاعف
 نیدنچ هک ع يفدخرهاش رتکد

 ملیف اناید ویدوتسا اب تسالاس
 یسداف ملیف دنچ و درادتک رش

 شرک ی ارب اریخ|تساهد رک هیپتاد
 ویدوتسا »قیاس لحمدوخ تیلامف

 كريسلحء رد هکاد ملیق «اناریا
 ودرک هداجا ,لاسهس تدمب دشابیم

 تالیکشتاجت ]رد دراد میصتایوک
 هتماد تیلاعف و دهد بیت رت یعیسو

 عورش ملیف هیهت تپج اد یداد

 هتک

 و ناشبا تیلأعت تسا دیما

 هتشاد دیفءهو تیثمهینج نیریاح

 یسداقیاهنیسو مايفدن | وتب و دشاب

 یصالع راک زور ات نغاتا ب یاب او

 ولی
 ک
 میل

 دهاوخ ناشن هدنی آ هتبلا ۰ دشهب
 داد

 ! یقرتنابدر
 »یوی رانس هیهت ربخ

 زی و رب یاقآ هکاد«یقرت

 ذک هتفه رد هدرک میظنت

 عالطاربانب و میدناسد ناک دنناوخ
 ارنآ یدادربملیف هتفه نیمه ذا
 . دن درک ع ورش

 !داهنشیپ
 زا یماظتنا ٌهیادیع یاتفآ

 دنا هدرک شهاوخ ءیچشوگلافد
 ؛ دوش مالعا #" شوکلافو رد هک
 تاداهتشیپ درومرد زونه ناشیا
 ذاخت |یدجمیمصت اپهلیفرد تک رش

 دروهرد«" یفاتعمتاعیاشو هدرکت

 نابدرت

 + تی حیحص هدش

 «هعرزم لبلب»

 زین ملیف نیا یدادرب ادص

 هکتیا یاربو تسا مامتاب كيدژت

 دعر نایاب نآ داک رتدوز هچره

 مناتساب مایادو «نیریدنامزوژا هک دیر|دعالطاامش مین ادیمت
 هجدوب یقا زک غل اب« هک دداددوجو ۱ یتسیت د آن اتس نه مانب مهیتالیلتشت
 دشابسم هچ تالیکشت نیاراک وهوجو لوصحء امادشابی :]ءزاداحرخ و

 اهن آزج دشاب هتشاد ربخ یسک ر تک الوصا مينکبم رکف و اهن و امشهن
 و بلاطم «!دنن ادو رپ یمرنهد اجن ] رد یداتسزو تیلاعفناونعب هک
 رد قیقحتزا سپ هک هدیسر امتسدب روب زم تالیکش درومرد یرابخا
 هکر یبلاطمژ| دصدد جتپ رگاو دش دهاوخپاچ هلجمرد اهن ؟هداپ
 هدشاب هتشاه 2 و تقیقح دن |هداتسرف ام یا ِ هنر

 هم هم مجآ

 1 یتستدآ حالطماب 0 ] ناصر ند 0

 دراد هعافا یزود هنابش تیلاعق
 هتنهودردمهیا؛زمشوخ همقاو و

 یاههنحصید اد ربمایف مت مقر هتشذگ

 ینحا دانب رجنمهک هداد خرملیف ر خب

 و تسا هدی درگ انیم
 یکی ددهک هدوب دا قن

 تی ردیل اههتح یدربش تاغاب ژا

 انیممناغو هدشیم یداد ریملیف غاب

 ادا عوضوم

 هدوب داک .لوقشم لایخ
 فق وتلحمرد هک دن |

 لسع یودنک ن.دنچ غابر

 و ماحدزاز|هک اهروبنزو
 ندرب دندوب هدش تحاران وهایه
 س.ملیف تشیه فلتخم ساغشا وهدمآ
 اد اتیم مناخ صوصخش و نادادرب

 . یاهشئاب و هداد رارق هلبح دروم
 ۲ و اقن|هدرک یباسحیلارب

 نی زااهتک رب وریخ»نوچ هن افسأتم
 ناثبا هجوتم یدابررطخ < هتفر
 ۳ یزور دنچ طقف هدیدرگن
 «تاخ زا دنتتاوتیمن هدرکمدوو

 ذی هناناج

 1 ؛ دنی[ردب

 ..ییل ما مزبسب ذوب لک

 !! دش

 -ملیف یلومم هقیرط نوچ

 هدنیآ یاهملیف هیهت یارب یدادرب

 . ریقح و كچوکملیف سراپ ویدوتسا
 تقایل دنهاوخیم نمض ردو دومتی«

 اد)ددوخ یی رات و یتاذ تیاقکو

 . ناشن <: فلتعم > یاهملیف هیهت
 .هدنب ] رددن | هتف رک میمصت ای وک ده دب
 اب 4 ۰ پوکساو میل ادیمن «امنیسد

 .ناهجب و دن زاسب < ؛بوک هسد

 ان رنه و دنیامنتباث نایتاپج

 اس «!نابت اش وک و دیشخیپ نایناریا
 < صد

 :دلج یور
 زمایلپو رتسا

 رت هژاتو نیرتابیز
 12۰«دو ویل اهیو رپم»

 7 دنن|وخپ هرامشنبا ردار
 2 بود. مياهداد هی ده

 کب زوم یاهملیترد یزاب زاهک
 شاهرب تسداسیاهدقن یافیا
 ماپمک كیتامارد ران ۲رد
  هنابنیم تک رش «لاح



 ت
۰ 

 تن
« 
۹ 
۰ 

 بت رو دون یا اراج تسب مردم امیر اب
 اوت ور تفح . .تسفادب و کهنه زا هک وز اف وس

 تا سا بمحااصیتو زب ههک .متسب

 مرع)ملش هد یکزتاب لا از ًلتسح رسا نیا تو وص ره روع

 ریع رتاب یی وت را روت منبت و رنروضت متس هک,

 مضو 22 تسا زيارق - هاضااع نهار .تقروتم هریک زااک ًاتیح یی

 یتالصرز کر اکاکسووم دوس رو رو هیت ,یست ورق وسیع س وت هک کس و را

 هشوک لا هک دولت ۲و مشی هتشاع تک ر ع ری وتاکس انار بس ووخس

 درس ,2 و4 ,یشقن افیا یاب زنی .ندشا روح مایلی و زا هدنیسو ری راتنک و

 و هوخ تصناوم موی رزم هشیب رتح زوتع یر هدعآ لس تب وعرت تو

 تسا تا السا

 هیت نیا هک یناضب سین هب دن ,یسنتن زن نوت ژل تبسم

 وتاهکتم تاوگرس رصوخ .تلع العقف اس هک یتابن اعا .گرزب هان

 هست استالا دروس هضو رمع ید وب

 زنا هیلکه تجر و ریس یاهشیت

 ین . .تسادوووس هرس دوخت "رب

 وات .شااح رو ميصح منت لا رتتس

 هیت ال» .نویلس نی دن هک اد (ملص

 نیئاب و دو هییت .تشاورب حرخ ننآ

 تاک تک هییگ هززج الو هوتن هلیسو

 نوشکا . درک بوصم نااپچ فروب

 هنک :هزناد هبیت تسو دو ملیت و ریبن

 یک کسیه ,وپاب رییافکی نایب زا ترا

 ور سس یو رنزن هک 4ایرورو فا وین

 زونیکم بین وتت ۲ فاقتاب ویتاکنع انا ولپس

 یر )منایق کنار ب راکسا هدن رب .تسلظف نیا ووج و کس رعآ هه دج هی رخ

 .ه زاع .تکر ش تکی

 یتاکی رم نم ریتضاب هو هصاصم رد ین دود هکیربولطب

 یملیت هدتناه ( یيلایهس ) باستک عود فا هرناد رفت رج هتک

 هک هیت
 صوت هکر جدرلا و روخ ناب وجساسو مشیفاب هک م یلکس لاح 3

 هاب ۱د ,یتاشتوم همنیآ هوخ ,ملیف ,یبتسعن .نناصاب هبدزکن لکه تک

 رک 1 هک 4 ۸۸
 تس نوا

 2 وک رخ" رضا تیم هک رو ولصناسخ و

 و عرض ی ی و دننشاببس ره و و

 و ,ودنیه هتنسیآ رتسا مس ,تتتن هلن تک

 زی للیتسا لس یو هک

 هک یتیف و راد یو .منایف تسنا رتاص رک
 زن نشو رب

 حرص رضوان

 ما ورا رتوص نومب هدررت

 تم ها وخ راهم حر لی 2

 هتییرتع تست تر #

 اب هعايسزیت یراابعمات هدننکهیهتلب نیا هک. فو رمع و بوم

 ماتم اوج یک اش رس ,یتاهتصخت# نی رت زنا وب زنا یکس و رونک ! ممه کس وج و

 زو هتسوب و هتاببع و روس ص2 یک و وسعت روس زن را ریس زا روا

 تس# یاس رس توت( لاح

 هظسب روش تسبیح

 .تمض دل وزاه ٌطَقن رتسکش ترسم

 رکیهکس یفاختاب اعتبا زا هکه وب

 هنو اوت ات اروبروروتسهباب رو هوا

 -ملرف هبمالتتع لارق ,لاسزن ی و

 هجا سو ریخس» .تسقف وصاب < زایع- و

 (لیعرتمیح ]ملایق نآ .هداننک هریک ده

 شک یا«سیامرس تشک اب ری

 ستنکصا) ویو وتتسنا هی زا رنک را

 نیارضناح للاحرو و دید رک 6 رتسکتا

 ( رتسکشا -لبع تا وبووتسا

 همت زور رب !رتووع هه ۲ یئاح تللاشزا یههش .دهدوصت روتر ب

 زین هعنب ۲ ,لاسر» هک نو وس .نناشن رططاخ نده و هعااع حرش نا راکت

می ژ وت | اهن ؟ی اه شرف یتسهت تآددنیان وب تاک وسم یبالطم
 اقوض دعا خ 

 هثیب رنع < ,یسدوع اد >
 ژب یلاکیرمآ آرت بروس هل یعتقاو

 ننآ روت زدروا زا یسهس ملیت ژرونع هتیدوی و

 تالجم روهک یا ط-نناصا دن امدید .ناشن

 نزاکه نن اروخع یاد ژلفدنلات هدع هتخ ون روزا

 دنامسع اکآ را مات و هنایقب

 هک یوزر .نناسع زا هثیب رتع نیا

 زن رفایکب ,یتح «هب هک اتیس مقاح هرلاو
 ءار رو هتسوب و هلن ها روم .تسکشناد

 ملیت شب .یدچ .هالاهیم ربمدق .تیقف وم



 و و و و یو و و و و و و و و

 ( 15ت یاهملق نیرتشورفرب )
 مار هک تو سو لس هیون سم واص نیتصتت ده و چ

 هسااترک 4 زفا 4و رج نلاع رک کیش وبتسا حر راهه وقف
 رتزتن سیب مارا "نیس ات دون استون ره روست زن زفاب با ارت را را دز رب

 مت ههت هک راس دیووبره ههشیس رخ نیر ۲ وبلع و هدر کوب بو
 م هسس اب مادوو مشروح رهتچ لناقس لووت اتیس ردتیام

 .تساومدااو اب
 مکه یپت ار .تشناد ی ط وه هلن لس دوم الا هک توت ملت

 هکر و دم اون نه ,سلک روغن ددننب 7 اس تل وصحس نی رتشک وز لا ۳7

 تن و دنا رخ راست تیم رواتف+ .تضقن وسشب نآ نناکشع ره ها رب

 یمزیتنز نیویاب مین « هساسا 1 عاعوو ژادح سو

 یزفب قاسروج وب ,یتاایلکن ارس ٩2 رتتکلااقمایلیو فو مس ,ناتسا هوا
 دو رک دانا و

 مس

 ینداوخربخ دتچ
 جارو دلا ربیع یار هرواووبع الو

 هست

 مرمر در هیدج مصوب ترک ما ان وب رت7 گر وکیل یه ایت عدد وب رم مس رس
 .دتنابس هلاس 4۷ و یرتات مات

 هک فای قو نوودیرحیککد هتک هتفه هم
 موبر و دن ورم .بووصحم امتح تنش وخ نا رس 2

 وب هتمیمتم تخت وهیرایوم او اهت 7 زارع هماع
 ۱ رینروسی ره یک رو نیا دنا .ددتن رک ال رکسیددکب

 مزه ر تورج و ی ویا نیل الا متد تارا یا
 رقابتی دعتو رک ترقی یی رویا نیل ,شتقن رخ

 هک تس مچ وروپس» ملیت فو رس هتیبرتع نا
 هخ هوناد شتیان نارهت ده لق لاسهنچ

 همیسو اص رظتب تم زاشرو هک روت اصح +
 حنووژا رای یسوسیعارب های و مود وفا ی
 هک اون تراس رکتریصتا دات ویو دات - درک
 وام دنا ارت آ وتو اند شتاوچمس رود
 نا . .تسا هووض ووو فلاح هنر هدنننک هیهت هر
 تووع رس بی کا ایر هنک رفاصاو هات یقتآ

 ار .مرر رفتم رم ایتوروم» ملیت لق یتچ تشیع
 کیو هایم راس نام یا هک که وند روت هیچ

 روو رییس رامتتم اکسیر فاخر يوع مت زوم وب لا

 ءر کلاس هققارم رو الوعو اهتدص لا دمی مع
 و هشت ییسزکر ب او دوس هقرح و تو

 زوا توی میس زار هی یناریاصو مشق و دا
 نیت مع هتتوت یالک اههكرزک

 ترهعب یناوارت هشفل گاهنوهب رسا یا
 ست رز معاروخ صالک اف

 هتاخرلک تست نیل ملل یار هه
 رتتاسیرعو یی ارز .تساا هی رو رج یاسوج

 ملیت .یییا رو هک او یاهلسو رییصتحب ,تفآ گاب تس#

 یی .تتع یوتح هی قم رب. تا هه

 اه ای رو هیک ربع روشی ده یا
 همتی عیار لا ادرس هکه تنم متحس

 اب هصاشابرییص هیتسهمتفح
 زور هی آ و هضرک

ٍ 
ٍ 

_ِ 
 ازت .رااسینابسات نی تحت فر هتک +

 یرسیلکس دی .ضتاا بیت تب او تس ییتب :

 
ُ 
ِ 
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 [رت را و] .دیشب لس
 نزار ریسک رک رو نالک نت هیت

 نیرو رانا

 یزتاج < رکن نت + گن
 نیس کس

 یک ق) سو وتاهاگتسیا و
 رزاو ]یاب ۰ کتک هیجت

 لک ۲ وتووح + قادر کا لک
 رورزت روس لری

 یروس ناو

 هج هد هج هج مچ

 نیو هک نیوورک » ناتکسال

 طبس نو رصققک
 < یک در ییووکس هتص

 (واکسو۲) حق

 نزاووس ی هفاح ۰ نان
 داری

 < گن روو بوکس تی و

 یچوف یا ,یاتساع

 (اسسلک )
 رقم .یرح + هدننک بهت
 یا نیس قو < زار رک فک

 « روی نو ری ات

 ار مک
 < کن رو یو سناتسو

 ریش و موج دن هیچ ممد
 مار رب تکه و تخد

 سن وتو. ار کد لک ۱
 رولت .یسیورییلا « اکستفاب

 رم زوسیس و يیستونع آ رد

 کس دو

 ی | ورم ایکس ور انا روح
 رونق وح وام کشک
 هوش« یی لس « .ننانکس اب

 || هتننآر ف + توس نر

 دج هج ها هد هو وب دج هج هج مچ هد هج هج هم نم

 زار ترم زاد کرک سهننک هیت

 دست

 دعا وتس «تشوع

 ۳ + .یییزقرک هگنسب + اتکا
 تاب هنر لک. سس

 رک روو یی روتر

 |ی کو قآ رای رهشو ٍیع
 تک ار ارام « ههنک هیجت

 هنوز رتقارو . .نزاد زر لک
 نور کادر نوا

 ریس

 6 کس روووبووکصم بس

 .تسب گم اوج ؟ترف
 ورا

 عزت رهلکش تره یص و ست هیچ
 .یواس ما دع ناصر لک

 یر مع و نزاتسزوب

 ۳ تریلگ؟ کا تسنکررادج

 6 سنا رف یفرع
 یک و اجر تسکاخ
 توت( _قیزقاد :ددننک هی

 هنر یوکس رک. اتکا
 . جاسک سرع# رس و رتتسح

 ۷ ی تسوازف بوکس اس

 تسنیم رت 6ک تر
 (تتوصرفی)
 گامی ورق" ام رک ک

 .تنوقاوتتسا رتسیچ -.نزنانکسرفاب

 نکن ی سرت

 ۷ کش رب ی تر

 مو تم
 وا ِ رک ک منش هو

 ۰ رگشیرب
 اس تر اب

 ۲ شفای يک رو زکداسرتوتسقاا

1 
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 کت کی صد ر

 ناتسلکنا و هنارفرد امتیس

 روشک ۳نیاو دش عورشاکی رم[ و

 بپ تسناد رثه نیا دهم ناوتیمار

 ِ ۳ تب ۳9
 تیاعح تاژاومب هک تسا یتتفگ

 طسوت یفارک وت امثیس عارتخا»

 دن داهنآ یاعدا زبن یخ رب ۰« ریمول

 یحیلکن | كب امنیسیعق او ع رتخم هک

 هدوب نب رگ زی رف مایلیو هب موصوم

 دوهظ یهورگ « زابو - تسا

 نا وب ادنوسب دا پوکصوت هنیک >

 دننک یملوبق امنیس عارتخا

 مفسای تعع تیهام رداجتب | رد

 لخاد یواعد نیا

 ددیرو هطوفز| باتتچ| یارب زبت

 هک دوب زاددورود یاه هنافا نیا

 عارتخاژادعب نامززا اددوخ تحایم

 یواهد لثم)-مید رک عورش امثیس

 هکشیاونپ رگ زی رف موحرم ددومرد

 هدوب املیس عرتم اعقاو دا اب

 هناکادج دوطب هدنی آرد + هل اپ

 دروم هلجم نیمهرد یتالاقم نیض

 (.تارکدهاوخرارق تحب
 ۰ هنارفدد سیلم ناتحاد

 ناتسلگن | دد لواب ترب اد تشذآ

 عقرم لداپ یهتنم . تسا نامریه

 دوخ عقومب ؛دوب سیلمزا را سلتش

 نایرسج)او درسک هتمشن زاب او

 امثیس یداصتقا هقباس بادرگ

 فالخ را هجتال اب ر؛دیشک دانک | ردوخ
 یتحار طیارش رد ادرمع ۰ سیلم

 . تخاس یرپس

 تخاسهن اخ راک كب یحاص یو 1

 ادیو لغفش نبه دوب یملع هداول

 رهس دد یزور , دناشآ امنپسب

 یوژاودندم آوا هناخراکب یلانوپ

 <بوات-ون هنیک > نیشامدنچ هک هنتساوخ

 كروپ وین دد هک یلاه هبون یررزا

 ۰ دزاسب .دندوب هدپ رغنوسیداذا

 زاینمالاقحنوسیدا هکن آ هب هچب
 ناتسلگن ارداهنیهامنپ ایارب

 داک نیاپ لداپ « دوس+

 ٩۰۰۱۸۹ »ناب اپ ات و درک تردآ

 شوب راد رب ره :فیلات و هحش

 ناتساگنارد امنیسیورشیب .لواب
 هدایز یبلط راصعناو یتسودا وب

 جیددتب ,(۱!نوسیدا ساموت دحزا

 تاب امن رک داتفارکف نیاب لداب

 یدد پوکسوت هئیک یاهیناث ۳۰,

 طسوت ؛هدشسکعنم میسو هدرپ كي

 هدوشهدهاشمدحا و نآ رد ینعاج

 دهاوخ وا راظتت | دویرتخوب تیقفوم

 نآ رد |دپوکسوت هلیک شب امن )هدوب

 هدهاشم تسن | وتیم رب  طقف دحا و

 2۸ - دنک

 ااب

 هدوخكن رف رهش هب 4,

 كرحتم رب واصت هک توافت نب

 (: دندوب

  نوسبدا هک تشذگن یدن

 نداتسرف زا « ناب رج زا عالطا اب

 ناتسلک اب پوکسوت هنیک یاهملبف
 لواب ۰ هجیتالاب

 هن اخ راک زا هصخب ماخ
 و درک یداددوخ
 مایف یر ادقم

 ددیکی تتاعتساب و هدب رخ مرلب

 < نالپ >

 ید هیلقت طناسونآ رد هک
 اددوخ نیل دا ۰ رایتهد

 دومن شوم| رفاما هدرک یداءربمایف

 (۱)ددذگب نیب دودردار
۳ 

 ۳ هر
 بآ )| دیفس ملیف هدبتن رد و

 ات ۰ دمآدد

 كمک و «لوابدوخ هلیصوب نی دود

 هتخاس«صرک |ترب شتسدد یرکذ

 ربظا یلاپم

 ۰ < سدنهم كي یرگنهآ هدرکد

 . دشتبانآ تب وف رم

 مذاول زی یون ارفسیامژرژ)

 عاینبا لواپ هناخداک را اددوخ

 (دوب هدرک
 هبل وایاهراک نب |هداب ددلواپ

 رکن >:تساهدرک نابب نبچ ۰ دوخ

 نوچ .میدوب هدش قف وهالماک منکیم

 نامیاپهلیف ؛ یهاتوک تدم زا سپ

 ردات میدرکیم رداص اکپ رءآهب ار

 شیاما نرسبدا یا-پذپشام نامه
 «۱!دوش هداد

 یاههاگتسد لواب یدو رب

 شیوخ نوپسک ژورب و یدادربلپف

 هک یزور نامهرد و درک رتلما ار

 عد رد كبنکت یل وب ردرپمرل شیابل
 ۰ رد وش شب 1۱ هسل

 نیا هک دنامن

 هیپنابو دوب هدش

 ام یاه تصخش ؛اه

 اصن ارت هک یهاکتسد هلی

 ۹ جلاک ددهدوب هدیمان فا رک ور

 دون رازک رب یدوب زایف ین

 كمکب لواب ؛«علج نبازاسپ

 دا رسءهو ریهاشم زا یک تاشب

 ردموادمدوطب ابی رفت ار دوخ ملیف

 یدنچو داد همادا اهلاه -كر زوم

 نیتسخن لوممانب یصخش كيک ابد

 کا | ملیف دونک [نآرد هکار

 دوم هیهت دندرکیم «یزاب»د اه

 لوطرتم ۲۸ هب

 هدیمات 6 زاب رسك,
 كيدزا ماوف نیا

 دو تاد

 «كيمک هات وک ملیف نبات

 لوابیارب ی یدام تان اکما

 ربیفتاردوخ یویدوتسا؛دمآ مها رف

 رد ود رک رت زپجم و رتلماک |رنآ ؛هداد

 کوب ۱-4 کادو حرم دن
 -ددوآیور یلامنیس یاه (هقح)

 ۳۹ ژل هر نسا ذا یخ رب

 ه رظنب هداس یلبخ هژورما

 «لیوطت زایریگ ولجیارب اجنی | ردام)

 نکیل مينکيمیداددوخابل 7 حرشزا

 ؛۱ هجا انچ یبانک تروصب تالاق

 نآ زا یلیصات هددرک رشذنم هن اک ادج

 / . ۰ ۰ ها 5
 یارب هکد وب لواپ یوردوتسا

 -زاداچ ذا ناتسادكی «داب نیل وا

 مرسو» «یسیلگا | هدئسب ول رتکبو

 یدادریملیف ۰«سمسپ رک دو رع» 4
 ودهک تسایلاّتساد نامه نیاو دش
 زا اد جد رکساد «لبق لاس هس

 ناربت ددو دا درک هیهت نآ یور
 دا دادشی ابن

 ووخ دیدج یوبدونسا لواپ
 او رک ظاح لاص۱۱ تدم یارب ار

 درک هظحالم هک دوب نامز نیا ددو
 ا یلامیسیاه < هةحو دا ولهمیامایف
 ورتیدج دات اب اددوخ یاج مک مک

 وود هجو مد رمودنهدیم یرت قم

 اسهت امح ربب ؛لوا هتسدرام] زا ار
 اب لداپ هلحرم نیادد ,دنیامنیم
 لب ات یسانش مقوم و یشیدن |لآم كب

 و تسب اد دوخ یوبدوتسارد نیست

 طفا ؛اددوخ هجوت ماءت سب نآ زا
 ناءههک شی وخ یلصا راک هب ؛طقفو

 دوب یملع مداوا و لیاسو نتخاس

 یک دن ژلماک هافر و یتا رب و فو رصم

 ثادود ددو هوا ینابجمود كنج

 درک توف زین
 -هرانک زا لبق هک تسا ینتلک

 یاءهژو رپ لواب
 ,دم این ردلم* هلع رب زک رههک تشاد

 «نامزنیهام» باتک ماکنه نآرد

 سرا زا 0

 رومثم و ن زا و -حه

 یملیف هکدوب لیام لداب.دوب هتشک

 ارا ]و هتشادرب باتک نبا یورزا

 هک دهد ناشن یصعو هم یاهاءنیسرد

 عطسكي هلیسوب ۱هیلدنص ۰۱۸[ رد

 شونجب ۰ یلاسوا تکر- یاراد

 لامزرد را ورپ نویس ربا هدمآ رد

 رد نو -دا رو آدوج وب یچ



 ثرویه لیسیس صخش « رور هتفاب تاجت» زا نالب نی رخآ
 دوشیم هدید تسار فرطرد

 هژورب نیا قباطم لمع متاورد

 حشا والماک حب رشت نددوآ رد لءفب
 سام اباتک نام رهق هکدوب یقیقدو

 ءوالع . دوب هدرک شب وخ یاهارچ

 یارب زین یرگب دیاه> رطیو ؛نیارب
 هتف رک رظن ددباتک نیا ملیف شیابن

 تفگ شدوخ «تانج ۲ اما «دوب

 دیاب هک میتفاي رد یدوزب زاد نم»
 نیشامتخاص یاربدن وپدا زه اههد
 حرغ بسانم مویروتیدوا و تالآ
 ۰ ببث رت نیدب هک د وب حضاد .دوش

 -یم لفاک یوررد طم

 « .دشاب هنشاد دوج و تسااوت

 م+ لا هژورب نیا

 ثروپه لیسیس
 ادد وخ راک ثدوپه.م , لیحیس

 ژافآ ملیف یکدنشورراب انیسرد
 لاس ۲۳ یوهک یماکنه , درک
 نرق ذافآاب نداق» ۰ تشادن شیپ
 لواب -وس- تربادمادتساب دیدچ
 عارتغا هود لابت دب و دمآ رد
 هاگتسدمزین اکم درومردهک یتچوک
 راب نیلدا ۰ درک شیا-ء یاه
 انق هفباسم ۱۸۸۸ ۶
 راک درراسک

 ساره
 لب اقم رداد ۲

 رارق شب

 یو «لوصحم» .نیتسهن اما
 بمیرس یاهنر» ٩ س| موس و«
 ۱۷ دددصرد شا وط هک «ریسلا
 شورف كولات# _ردددوب »رم
 نده سس درا 7 یاچ رب .دوخز) :یللمصد۶# هکیلاح رد دن وشیم كيدرا یدد» هلرصاف را نا رس هس۱ هک رو, هدشدبآ ث

 لاس زاسفآ دد)« ۱۱ تسا هدننک
۱۳۹۸ 

 «اپلیف نیالانما عتاورد

 یداهتاکت م تث و و« طبش» كب زج
 1 یکدن ز

 -تول یا هه دوجواب
 یبصل لاس# تدم رک یاهدامل |
 یارعب ارام دیاب ژاپ ۰ هدغامنیس
 هامنیص هک دزادن | رکف نبا یا هظسل

 دی وا واسرا وا و یداد ریملیف نیب دود
 هشرمو مدجت یارب یلیاسو زج
 یکدن ز نیاقح نتشاد

 اب لوا هچرد

 ردو دنتسین
 رمزو ر یاهدادی و ردپ

 دز رادهشرع |دیداع تسیز
 ربسل | مب رسیاهن روت زا سپ

 ابو,ورووتسا رد یم لیف تروپه
 طمقف زاب هک تخاسیل وعمیاهروک د
 نیموس رداما- دوب نالپ كي لماش
 اب هر وضیم مثچب یک ات + یدملبف
 لخاد رگبدکتب نالپود ندینابسچ

 جراخو هدش هداد ناشن هناخكي
 دوب

 كي ۰ اه نالپ نیاود ره درد
 لسباقاما دشیم هدیدنمم_یصخش
 «یچراخهر طد«نالپ ردهگا ۲ هچوآ
 هلصافالب و شی درب در«نبيا تدوص

 هدپشا را و ز رلرا«لغاد نالب رد
 هر + تب

 «دور هنفاب تاجا

 د وب

 ترهش نامرت ] ددهک مدیا نیا
 وودح رد تفای بیجع تپوبحمو
 -یملوط,هدرب یوررد هقیقدرامچ
 نوع نیاب یلاتسادو دیعاجا |
 : تشاد

 اد یکچوک كردپ يلوككي

 یهاک ]هداوا اغیان واپ گود زدیم
 ناب رب و دب اب یه

 كن را
 هسچب ماجتارسو هزاس
 دب اب یم یصالخ هد

 ۱ دهدیم ناش
 اویهمن اغاد رو ر تاب تاجن ونانساد

 یرابادردام ضقا شدوخو هتشون
 هصفشب ار ردب لدثدوره .درکیم
 اد ملیف هک یرتخد .دوب رادهدهع
 ءافبامهادراتسرب لددوما «ژاتن وم

 لفطشقا .درکب

 یزا
 موسوم ۰

 یعق | و لفط طسوت
 یاق كسو دشیم هداون اغ
 ملیف هد ز ایف رو زبا هردو رب دوب#
 ابن هیهئ حرخ .تشاد تک رش
 ره روبه اما دشدن وپ ۷ اعویجم

 شورفب داوسب |, یاپیب اد هخسن
 دناسر

 هرامش ردام هراب رد هتشذگ
 و یداد ریمل ۳ تم

 نآ تاناعیما یلاس یگن وکج
 درومرداءا ,م. درک یهاث وا هراغا

 -عی رس ثف رش , <« رو ر هنف اب تان
 كینکتزا رگب دمه»هخاش كي ددیرب
 یگکتهکت» نآ ومبروضیم رب ملیف

 نالپد» نآ لوشو نوپسک آن درک
 سپ هک یودنب تعا هناک ادچیاه
 سن اکسداجب ا اهنالپ نبا «ژاتن ومزا
 اد ناثساد وهدرک (اهس اکساب]
 (۲1اورو) یجنس نامزابو حوضوب

 -هتفاب تاج
 دروم یبادد هداس لاثم كب

 دنب امن نایب یحیحص
 رور

 سا

 مسلیف خیران > لوا هلچ دود

 سلاسخ مومام یاداد ...>
 تونکت هتف رشیپ

 طمدو ادعپ هک نانچ نآ «ا رملب

 مرفكي وتسا موادت

 ناشن دو
 نیادد نیب رود تسب یاب | وز .دهدیم

 رو هک نانچ.ه «ك-تعاقعافت دااب ملیق
 تبصانم«؛تسا ندی ودلوفشم ناب ایخ
 7 دراد

 نآ سلاج هنکن ؛هعهذا رتالا
 رگب د هنحصب یا هنح

 )ایعونت هچونن رد و هنکیم تم رح
 یچداخو یلغاه یاهدو؟ دو ر

 هود لاحرر كسیاهنالپ

 <. .تسا ملیف قیقدزاتن وز یونان هک
 (۱۰ ۸م )

 تروپهمابف نیا شو رف زا دح
 . هزوبدوتسا نونااو سم

 و تیاو یسی رک «كچوک رنخهود
 هان وک مایق كي رداجنآ رد.دو املا

 تکرش هناکچب یناحهم
 تكرزسب ناک راتسرا اهدمب ودن درک
 دن دش تماص هرود

 یلاوجلاغ آ رد «نملک دلان ور
 ادم یواما هدوب ویدوتسا نیمهدد
 اجنآدد ترهشات تند دوویلاهب
 یابمایف زا .دیوک شدم شوخ
 نایمردو وبدوتسا نیادد تدوپه
 رک ذلباق زرئام نلهرث | «اهراد واچ
 یاسپملیف نی رتهب فیدردد هک تسا
 ءیم بوم هرودنآ لاتت امیتناس

 دد رک

 تب «راب رد



 هلحیم یرنهتأیح لاس نیمدابچ زاغآ . ان زر هوس

 ب مه البق هکیزوطب

 هلجمنادنمقالع موعو ناکدنتاوخ

 تبءانمب «دوب هدیسر «امنیسهزاتسو
 لاس نیمداپچزاغ[

 هلب زور حبص میت و٩

 موادم راستا

 .ءاسژا هلجبم نی |
 مسارم هامنمهب متشه و تسی هبنغ
 دازک رب ازالپ امنیسنلاسرو ۳

 دش

 رد هک یناک هرفدرف یا رب

 افرص هک هیرشن نیا تأیح هماد]
 -یممیهس «دداد قلع امن

 ؛ دشخاب راصضتنا یزور « زورتی

 -یم دامشب شعب ترصم وزیم

 :تفار

 یصاصتخ| هلجم كي راشتنا

 زا یدودعم هدافتسا دروم طقفهک

 تسایراک ؛دریگیمرا رق نادنقالع

 رهوهدش هب رجتنآ یور اهرابهک

 رب دد یرگیدهجبتن تسکشزج داب

 تسا هتشادت

 اب رشن هن وگنی اراشتن | هچرک

 ک یاهدع و مانیذ صاضشا یارب

 اییمنآ وازدوش ءاوخلد نام

 زا لابعتسا فرط

 یتقوش رخ راهظانآ مدادم راشتا

 درک شوما رفدی ابن كل ةعم «دننکیم

 )اهدعنیا قیوشتو لابقتسا اهنتهک

 هلجم هنی زهیاسرف تقاطراب نیگنس

 توش یابتنماب «تبنا-دک و هتساکت
 دن |هدرذگ راغتف| رپ ها دنی ارد مدق

 تیلامف داد یارب زبچ رهز| لیق

 اد دوخ هب رشن یدام جراضمیتپاب

 دنیب هدش نیم

 نونک ات اهداب هکروط نامه
 دوخ املسم و هد هداو دیک

 تایل زج رب شیب دمک مه ناگدنت اوخ

 یداب )هدهنونک ات دن داد فوق ون

 -هب مادق!هداعل|قوف تشوررشاب

 هدن |هدومت یلاملیس تایرش راعتا

 نیاذا لبق فسات لابکاب هلنذم
 د هداد یناماسورسدوخ راکب هک

 دن دوایب تسدب یمکحتسم تپقوب
 و دمآ ردن)اوت مدع تلس راچان
 تیلاعف هماداذا هدرخ هیرشن جرخ

 .دن |هدومن رظتف رص
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 اه 3 را

 111۳ ؟ دش رازگرب هنوگیچ ل ز ۵ ۵ 0 6
 رک رک ربع ری رب رب

 تراهک ( - نایتسلات - دنزروپ
 هم ی مم می

 عوضوم نیاب هجوتاب نشج

 هكي تایح لاس نیمدا-پچ زاغآ
 یکاح امروشک رد یلامنیس هلجم

 -راک هک تسب هات یگتسخ شالت زا

 دو-ما خرچ ناکدئن ادرک و نانک

 و هدیدرک لمحتم هی رشن نیا یدام

 دومقم ردهک دن |هدرک تباث الیع

 تالکشم و عناوم دوجد اب دوخ

 زا دعبو هدوب قفوم هراومه ددمتم

 و ناتسود تدهاسم اب زین نیا

 رس هاد نیادد نانجمه ناهنمقالع

 تشاددنه|وخرب مدق راعتفا

 شیب هتفه «املیسهراتسو هلعم

 ناکدنن |وخمومع زایزور نینچرد

 مس)رمدد هک دومن توعدنادنمقالع و

 دنب وچ تک رش ندجنیآ تعاس زا

 یریثک تیعج هتفر هتف ر حبص مین وه

 بلغاو هدش حجداظت| نااسرد

 هداتسو هلجم مو دم داشتن زا هکیل احرو

 هدن هرکیم ینقوشوخ راپظا «امنیس

 یلارنخس ماگنه امنیس نلاسزا یتمسق

۶ ٩ ٩ ۷ ۷ ۷۷ ۷ ۸ ۲ 

 و
 هلجم ریبدرس ورپدُ

 نبودم مق ومنیارد

 -اجردو هدشیگامئه|ر

 نیب د» .دنتفرک دارق درخ یاه

 یلابشآ یاههرپهچ بلغا نیوعدم

 مشچب ناگشیپ رثه ونادنمرنه زا

 دروضبع

 یلهنب رت هقب اساب و نی رآ هو بشم رو طح

 نادنم یامینسو رتا رده و ناکشبب

 یزداب هناشن «نشجنیادد ناربا

 ناشیا رظن داپظاو صاخ هجوتزا
 فاتخمیاهیداتف رکدوج واب هک و وب

 روشح مصارم نیادد تقوقیضو

 رءوب
 ,دنتسن ادمیهس«امذیس هراتسچ هلحم

 مسا رم حبص هد تعاس نراقم

 كمايس یاق آ ادتب او دشزاف ]نه

 هتفرکدارف نفورکیم تب ؟دنزووپ

 رد تک رش تبسانمب راشحژ| البقو

 یا ههشسبس وهدرک رکشت نشجنیا
 اصوصخ یرنه یاهتیلاعف هزاب رد

 وعناومو یئامذیس هلجم كب راشتنا

 هاوک نیا هاد ردرب هکیتالتشم

 هتشادراپظا دنداددوجو اهتیلاعف

 روطنب| اد هوخنانخس هل ابن ددمب و

 :دن داد هماد|

 تامدخب یمقاد .هقالءو توش

 دسریم توبث هلحرمب ینف و یعامتجا

 دداقنوک انوک لااسو تالکشمهک

 .دنشابل نآ «ماد| ددیللخ داهب اب

 (دق «امنیسهراتسر هلعمز و رم|

 -یمدوخ رءع لاس نیمداپچ- زاغ آب

 نیا داضتفا تدمنب |یطددو هراذگ

 حطس یقر-ت ددهک تسا هتشادار

 ع:۳-ع۵رم ی امنیس كرد و تامولمء

 هادرودوسخ موادم داشتن |اب وهدوب

 تیمهاو یمقا ویانعمب املیسیم اسانش

 .تسا هتشا درب ینبثم یاممدقنآ

 فرطزا قطان عقونیا رد

 تاکی ربت و فطل راهظاذا هلجمریدم
 سیس.دندرک رکشت نادنمقالع مو.

 ریدمتراپک او نایتلاک نایاق

 < ابلیس هداتس و هلجم رییدرسو
 زا یلاه لک هتسدو هتفر نسیولج

 نانک را ترحهرد اردوخ وهدناس
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 ویدوتسا هلجح نادادتسود فرا
 یرنهرک | رءریاسویداد ربیلیف یاه
 رد «کدش مالعا مقوم + دی درگ می دقک ناشی اپ
 لاعی زومملیفد تدوشود نشچنب|
 - هداد ساق بز هرابثت 7و
 درب یاق آ ماکنه ناادد  دشدهاوخ
 ریدم نایدیشد یاقآ بانجژا دنز
 رد ارروب رسم ملیف هک سک د املیس

 -هور| ذگ «املیسهداتسو هلجم راینخ |

 بفتنمیاق آ باتجذا نینچمهو دن |
 ۱دامنیس نلاس هک |زالپ ی امتیسریدم

 هدندوب هداد صاصتخا هلجمنشحب

 تئیه ءا-ضعا سبس هدنه رک رکشت

 «امنیسهراتسو هلجم هب رس رحت

 یفرعم راضحب و هدمآنع یولج

 بلاج هتکن اجنیادد . دندیدرک

 دندرک اضاقت یاهدع هک دوب نیا

 زا اد هلجم یژو-) وسکسیصغتم
 نیا هدنسیون یتقوو دننیبب كيوزن

 -یفرعم راضحب نس یولج تمسق

 رب هکدندید بجعت لامکاب دیورک
 هلجم تسیژوسلوسکسروصت فالخ
 و مارآ « مادنا هزیر تسیاوج

 زا هجوچیپب رما رهاوظ هک یتلاجخ
 ۱ .دهدیما یهاوک شریمطرس

 - مسارم نیا نایایذا سپ

 ود ادتبا تشک زا آ ملیف شیام

 ۱۳ شم 19
 لیژرب لاوات راکهراب رد یکی تدوش
 سقر هنحص دئچ یونس« یرگیدد
 «تسین شیانن لثمیلفه چیه» ملیف زا
 لاکیزومو یگن رمامت ملیفنآ زادهب و
 سی رودوتک رشاب «ابی) هرابشت [>
 شیامنشرسپ (لیک دداوهدد <ید
 هچوتدروم هداما| قوف هکهمآرد
 تفرک دارق

 )ادم, مین تعاس نزاقنشج
 ناج راره ابو هدیشک تمحااعلاو «یچگن رف رهش> هتفهنیا همناخرپظ

 تصا هثشاد میلستاد یکتاه یلطم ۱  حالطماپ و ءدشورزو هبک و ک هب هب داب هبنشداهچز وز نتغب دق رعد ندنک
 تان و هتسغخ اراههچب

 بیر نیدنید تفای
 هراتسو هلجم نانک راک و ناک دنحب ون

۱ 

۱ 

۱ 
۱ 

 ۱ ناتسود رتهزا یاهدع و «امنیس

۱ 

۱ 

 رد رازبب یکدن) لا اداهیضب یتحد هدومن ۱ناوت هیههنشذگ هتفه صوصخمهرامشنیآ

 ۱ و دنرادن ار ندرکهایس دمو رک تسدبملف تردق رکیدو تصاهد رک رففتم
 روهک تسا«یکنرف رهش» مهنآ هون
 ناکدنن اوخ هیلک زا هی ری رحمت تتیه یک نی امت دف لاح رهرد تسا هدشپاچ هرامشنیا

 راوسجرد اد یشغب ترسقیاقد
 بلق متیمصذا و هدبن ادذگ رگیدکی
 هناشن نشج نیا هک دند رک وزرآ
 رو یرا دیفع تاعدخو نی و هلحرم
 دش اب « امنیسهراتسو هلج«تایح

 یاق آ زامین ادیم مزال همت اخرد
 را زکتمدخ هرومه هک نایدارمدوپ
 نادنمقالعزاو یلامنیسیاه ت تیلاعف
 دنشابیم امنیس هراتس هلجم يميمع
 - زایهش رپچونم نایاق ]نینچمهد
 رد هک یمززآ دادرپمو شات نیهم
 هطوب رمروما و نشجنیا یداذگ رب
 دن |هد رک تبحم و هدشیت امحژ یلحتم
 میل سن رکشت راهظا

 و ميبلطيم شژوب هحفصنیا نادادن رطدو
 هکیدآ نیاب یتردق دن واهخ می دا ودیما
 هتفهزاو دی ام رفءاطع  ؛دنکی«لمح كنیم
 3 كن رفدوشک> : كن رن رپشو هدنب ] یا

 .دب ای هماداو دوش <

 درایس نیرفآ اسب ناج هدنخ و فعق طرف لا یمک دراد ناکسا ایآ رش دارف| یاهیتحاران و یسایس یک دن ز نا رحب د لاجنج نی اد» تراهک ٩

 هتشون ناهیک همانزورهک اربلاج ربخ نیااع
 ۱یدا را یلعةهپملا :مينکيم لقن این ارد

 ما رها

 | رب تا

 !تساهدرک يماشامت اد (هناو تگ دزبنیتچ) یدیکم لیف شرتخد»۳اب دوب زم۰ تس)هدوب دن ژرف هت روامو هتشاد لاسلهچ دوب زم نز
 رونج یاهامنیسهراب رد یخ و نی رت دیدج مهنیا 2

 | و یلسه ءالکل هاج كي و سد هکات هک دنتهملیف شیابن لوفشم ۲ روش جیاهامایسزا یگیدد

 ۶ رتخ هکاش ۸
 ؛ دشکمداب رف تسا ملیف

  «نیدم وا شوخ؛اق آ نیسح «هب هب
 ۱:ههب لواژا ودملیف رسپ

۳ 
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 ناتسلگن | ۰ ربغ| لاس دنچرد

 راثآ :دنزاس روشک نی رتکد رب

 و فا رطا زا ۰ یرنهو یعاتجا

 ناکداتسیرو] عجب نابج فانکا

 تسا هتخادرپ زیگن|یوهو رگنب هم

 یفالخ |قیمهیاپملین اهزورتب| اریذ

 هتخادل یل ادصورسو تیقفومنادنج

 یدک ات[ ندرک هضرعاب یتسیابو

 یناکداتسابن ]رد هک سل زوم
 تیعقومدن دادتکر ش 4۱ رتپ ازاد

 ظفح ملاه رد ار دو 4:یرنهو

 شوخ ناکرتخد بل ابو دیابت

 هفیرح زا مادنا شوخ و تروص

ادن ابن بقعدوویلاه شی وخ تخسرس
 

 تبانهب رجتب؛ هتشذگ نیا زا

 مهردقچ ره ناکراتس هک تسا هدش

 كلدعم دنشاب رورپ رتهو دنمرته

 نادنمقالع دزن اد دوخ دنن | وتیمت

 ناشن بوبحم شیوخ م۱میتشستجو

 دوجواب (ین اینامان [)الثم را

 یتسحو تسیدنمرنه هراتس هکتیا

 تلمب تسا هنفرگ مه راکسا ةزیاج

 هتناوتن مادناو هرهچ یلابیژمتع )

 نیلیرم) نوزفالودترپشمین تس)

 هتشادددادن یرنه هک رر (د رنوم

 نانت نیسیسو ناب و رهمشی |دیپ ؛دشاب

 + درنومنیلپرم نوچمه یروپشم

 -یمام «كریک | اتین 7« دلیفسن اهنیج

 ؟ندولایفوس- دوویل اهردنرودناو

 وتاگنمان |ولیس ؛ ادیجب رب ول ول انیچ

 اون ارف« لوراک نيتدام -ایلاتیارد

 «همنارف دد نیودیناد ۰ -لوئد

 دون داداد اد یسیلگت| ناکدن اس

 تسد یسعامتجا تاعوشوم زا هک "

 نارکیپ هم شوغآردیدنچو هتشاهرپ

 !دنن ادتکب شوخ "

 ییظع لوحت نایرج نییه ی

 دوجوب یسیلکنا یاهملیف هیهت رد

 هک دیشکن یلوط اریز درو

 تخاتنادیم روشکتیا یاهویدوتس)

 -كاماينیجریددو «یلادنیلبد زانو

 -نازوس دو «زتیلاکنوجدو «انک

 نیا دد د تفرک رارق اه«نفتسا

هراتس مات هک دوب نامز 3
 :ءرپچ و 

 «سدود اتاید» هب موسوم یابد

 د نالالد و داتفا اپنابز رسرپ

 دندوسن ین شیپقافناب .ناکریخ

 ردهزرلب اد ناتسلگنا یامن

 نیلیرمد اب دناوتن دیاش یسنج

 دنک یربارب نیریاس و «ورنوم
 .دگنس دنا وتیمتسه هک هجن [ یلو

 هاگن دنچاب ار ناپجنادرم نی رثل

 اددوآدد وتازب بیرفلد تکرحو

 زیگن ارحس نامشچ ۰ یئالط یاهوم
 سوه و هتسجرب هنیس ؛ كندیبآ

 تیقفوم رس بسانتم مادناو زیگنا
 .دن |هدوب یگشیپ رتهو امئیس ردوا

 تسا هتفگ ناداگن ربخ زا یکی

 هکتشنیادد اتناید بیجع سااشو

 و دشابیم یلال-ط اتقیفح شیاهوم

 «۱تسا هدرکل یداک نفورو كیر

 یلدم لنش ادتبا < سدودانایدو

 رد دراد هدیقع شدوسخ ؛ تشاد

 یرغالو سانتمات مادنا تبلوفط

 هنکملئاسو"عاون اب دتسا هتشاد

 تقاط یاهشزروو (!دوشن ریبعتدب )

 یذورمامادنایزور «ارع یاسرف

 هرخالایو هددو۲ تسدب اردوخ

 مادضتسا لوا «-جرد لدم ناوذع

 هک ینام)ز نآ رد . تسا هدیدرک

 لابثد ردب رد یسیلکنا ناگ دن زاس

 دننشکیم یو رابب ) و رکیپ دم ناکراتس

 تهابفیودن روخیمرب ه«اناید» هب

 «ورنوم نایرم» هب یدایز

 و تشاد دووبلأ-ه یسنج هبذاچ

 تمناوت یدوزب لصا نیمه یور

 یناپمکیارب ینالوط دادرا رفتست

 ۰ دیامف یزاب ملیف یسیکنا یا»

 یااکدد ملیف رد 1

 شیامن زادعب و دوب < رن رک یلسارد

 عورن ومنیلب بم هب شماپ ملیف نیا
 دوخ . دیدرگ لدبم# + ناتسلگنا

 یسنجهبذاج هکلمو «دنلاحش رخ همه» ملیف هداتس« دود انارد»

 !متسین (ورنوم نیلیرم) بیقر نم
 هه
۰
 

 در نیم ناتسلکنا

 اهتفو ۲ هتبلا »و دی وگیم هانابد»

 هدافثس| متیب وبحمیا رب نیلپ رعمان زا

 مدوخ یارب نونکا نکیل مدرک

 اسب ملیف <!متسخ یل اوجم هراتس
 4ادزاتیمهراب ود | ویدوک یدیل> وا

 و دوب یدمک رثا كي هک تشادمان

 درکید تک رشنآ دد «انایدد رکا

 نیرخ آ »ملی .تشادن اشامت شزرا

 راس ناپم ادوا دیاش < هحفص

 مانک كاموناتسلگن |یسکسناک راتس

 ]رب ]دومل صخشم هریغو «ننیلوک>

 ریدمهک دوب ملیفنیمه نایاب زاسب

 دشرضاح < كنادروتدآ> یناپمک

 .دزاسدقنمیواب هلاسکی یدادرارق

 ؛« كد زب یزاب د شبل اجملیف هس
 موسومیرامسوسد> و «لوب شزراد

 یافوغ مه دوویلاهرد «یرید هب

 هکیروطب ادنتخ دنا هارب یناوارف

 یلاوتم هامکی وا رکذل اریخا ملیف

 ید راکی رم آ یاهامنیسنی رثک رزیرد

 یدمکم لیفكي زا لابقتسا و دوب هدرپ

 خیداترد لاحب ات نآلثم یسیلگنا

 ۱ تسا هتشادن ریظا امنیس

 -ان ایدومن اخ هک دشنی | هجیتل

 ملیف كيرد تکرش یارب «سرود

 د ددرک دوویلاه مزاه یناکیرمآ

 اد یسقرت نابدرن رت هداس ناب زب

 تیفورعم جواب و هدومپ رخآات

 شا ین اکی رم آملیف ادسرب ترهشو

 درادمان < مدرک حاودزا ینذاب»

 دشابمیزابه (لب وکحدوج) اب هک

 ۰ ك.دآویناینکطسوت ملیف نیاو

 ( لبوگ ) . تسا هدش شخپ «وت

 ( سدود) هب ملیف نایاب ذاسپ

 بیقد ملیف نیااب > تسا هتفک

 یهاوخ تکشارورن وم دوخنیرید

 خساپ شباوجرد (سورد) 6۱ داد

 نیلیرم بیقد هاکچیه نم و هداد
 ۰۰۰4۱ دوب مها ودنن و رن وه

 دووبل اهرد تیقفومنی اذا س(

 ادوا «فردمیلحت » یسیلکن ! ملیف
 ملیف نیا .دندون شغپ اکی رمآ رد
 ضرعمب «ینالطومراکهانک مان اپ

 یس دودحردو دش هدراک شیابن

 محریب ناپچرومناس طسوتنآ هقیقد

 (سرودان اید) ۰۰۰۱ دیدرک فذح

 -شوغاب همقاو ناب رج عالطا زادمب
 یی اب و تسا هنفگ ناداکن ربخب یلاح



 نا دنچ یتسودهک دوب هدن اد و

 ملا ذا وکا + هاچ منرنب مهب دیهاباپ ارء|
 یا هک >دنیآ لبق هتفه هک

 خ دیدوب هدرک ایب ءاوخ

 دیدرگتیمناجب لاوثس رگیو
 ریدا هکنیا ذلبق ؛ هوالپ "

 ؛ دوش داذگاو ریقحهم ۳ ۳ دز درسدرد یا یدادهدبع هعمععرپ ور

 لوت دیهان دا تشذ۳ نانرام
 تفچیب ناهد یولج هک مدوب هتنرک

 ار
 را یاوه و دریگناد شدنب و

 هخآ... هتشذگ نیا : دشاب هاو

 درد یدح مه یشوش الصا اباب

 :۱هب دوشیمت هک یخ وش مساب

 نا ربا رثهمل اعنادیف-

 ی اپهدآ مهن ۲.درک تناهاهدرگان
 مارتحا نادنمرذهنیاهب هک داد نم
 تیقبذ اد ناشدوجوز ميداذگیم
 ناملیم مقدیلعرک االاح - میدیم

 مياهدش خاشرصاماب ابن[ وابن آابام
 . تسا یرگیدهلئم

 ج دوشیمن الاح ؛ هدش
 ۱ دوشیم

 هکتیا رمانایرج ۱ دشو ...
 سوصحم هراشراشتت زود یادرف
 شدوخ .مدشفداصم دیهان اب ؛ هلجم
 باسحنمهتفدمهردوو.خ | هنایقزا
 اد شتساد و) درک اد شدوخ راک
 واهک دوبلوا هعفدنیا ۰ دیه|وخب
 تهجنیا زا و درب باسح یسکز)
 (۱ منکيمرورف ساسح|دوخ ردنم
 هدیسربادتلع؛هتخاب یورو كن دابو

 لوا ؛ دوشب یتساوخیمهچ- ۲
 ! یداد بآ هب لک هتسد روطنیارک
 « منپجب هک تدوخ زااد نادنمرنه
 یراک - یدیناجن رمهنم زایلو
 دلاودوش فرطرب ناشهلگ هک نک
 ...رگید

 یبوخ رتخو هیهان دینک رواب
 ناکیاقنرو «نادن ر» هک هچره .تسا
 . درادن یت دصموا ءراب رودنپ وکیم
 ارمفرحدو هک نیمه شلیلد
 دیدن یاب در

 : تشاد لابت دب مه یلاوس
 ناشهلک هک درکدیاپ هچ -
 + دوش ست

 هک تسایراک

 دز رپ رپ رپ اپ اپ رج ۷

 یدادت هلپ اسام هلجم هلاسهس رمعرد
 ۱ مهام ًاعفاو .دندومنیم هل امزا هتفذگ هتفه رسا رس
 ام هند لک هتفه دون یاهراج"میدو هدش تحارال

 بم هج یو مچ هچ هج هج مج
 باب یلک هتسد )مس لوا«دیهان» : هد لک هحفه ین دالبق هتفه شنای رج «تاتسآ

 نامرچ رختسودزا یتنعل دیهان» یاجبام تروص رهرد 1

 هدرک زاب ارردیگناخ سابلاب شدوخ
 میدرکیم دونهتالبق هکن دوجداب
 ؛ داد دهزاوضت ناشنامب شوخیود

 یل درشوخاب «راظنن |فالخرب !ذپمع
 لرتنع لخادپ ارام لماک یناب ریمد

 یلاریذدپ قاطاب و دون توعد
 نلاص دداو درسک نام ینامتهار

 ردهدک دیهاتاما . میدش یاریدپ
 تشیزاار ههتسد تعرسو هلجه

 یلو تسیت طوبرم هکنیب) هتسب
 ایندب ههاس تقه دیوکیم شردام
 لی یدر تسدد زونه (؛ هدمآ
 رارق یا اریذپقاطا حیسوو حارف
 اد یهاوخ ترذممهک دوب هتف رگت
 : دومت عورش

 نایجک دق یاقآ ..۰ زیچ-
 میهاوعب ترذعم هک میدوب هدعو)

 ٩ هچیارپ! ترذعع-

 ان و) یا رب یتعی ... زیچیا رب
 :.. اهریچنوا - مدوب هتفک نمهک

 . درادن مزال ترذعم ًادیا -
 زا ایند یاجهمهرد هک منادیم نم

 نادارف ؛ناکشی رنهاب اهیخوشنیا
 .درادت مژالترذعم «ادپ !«دبا,تسا

 هک درک ربصتناتملامک اپدیهان
 سس هکیلاحود:« اب دومهدعب ودوشمامت شف رح

 یزاب شتابل رب یلاحشوخ زایدنعبل
 : دیسرپ .درکیع

 هدیرادت یا هلک امزا امشسپ-
 مه زاب هکیلاح رد نایچک دق

 :تفک تشاد بل رب یناب رم دتخبل
 هک هادب دیاب اش - هجوچیپب
 تسود و متاخ راک رس باسح نم

 .منکیماهجنیریاساب ارناتدنجرا
 فن

 هج هج مچ هج وچ هج مچ جم
 ونک ات هک داد

 دع هجیتن

 دازرهمنادون زا رظنفرص دیهان
 -فی رعاشزاههز|رتخب «كنداسو
 یلبخ مه شفیرع :نیاو درکیم
 سردعییرایرد وانوچددادشژدآ

 تسا هدید یمارد رته

 : تفکه نایچکدق لگ زالک
 اهن [لزنم داهان هک درک د)رصا
 لوقسترتخد هکدیهان ام| « میشاب
 «کدش یضاد . تسا ییدوم و

 لرنم "یاهتمدخشیپ ۰ یرهظرس
 دن وشتسح راجد راهان هیچ یارب
 خرم ناشیا دوضح زا راچانب و
 .میدش

 یهآرسع لزسرد ات اد اى

 " ناشچ ۰ یظفاح ادخ مقوم-درک
 هک مدید اد دیهات نادنخ وخوهش

 :دوب ده هرخ نابیکدق گدوصب
 یاهفک رکید هک ام زا -

 وه ۰ دیرادت

 ه!دوب یقنم :هتیلا. خساپ و
۰ 

 «نیجیتیمالک > رسرب وکتفک
 5 1 : دوب ریک د»

 روسطیا یرتخد تبوخ -
 و دشاب

 لا وتسنیا مدیسرت یعشتسار
 یفرط زا - مهد باوج 1ر هیهات
 اصرتخد همه هک مداد تسود نم
 نزب و «هرابشت دو یرا هطافد
 ؛ رگید قرط ژاو ۰ دنشاب رداپب
 یرزرآ هک دهقب یرتخد رکا
 دناسر نآواب . تسا نینچ یدرم

 داهت ۲3۱. تسا تیک یاپملیف مهم
 و هلبک زلنجوم هدابدد هک تس

 هب رظن ویدوتت یملیت كک یابحرط
 [وتسا مولمم ۰ دق اب یع
 ۱۳ همی و لتم یلیف

 ُ ایجک دف

 :دیسو پاپ یما
 هنیدات 1۵ لاونس نیارباتپ

 ی

 .یلیهدتک ینادرک داک هک دنهدب و
 تم[ دهاوخدد بآ زا فاج

 + مجاد ض لاو اما -

 قد سیدود هک دوب یزانوسرب
 درک مس

 16 منک ضرع-اه + اه -
 دوو بت زایطولخم زانوصرب
 رتچ) يمادنزو هشیب قشاع نذ

 یدوودو دوب (:یییما و:میوگی
 :تسرد بوع 1د طولخم نیا
 دوب

 تو هب راک نم
 اهگنس| نیا عوضوء -مدادن
 ا؟ راتفرویالغا نیا اه رتخد
 د تقون ۲ دنتشاد اد

 ی فلک تفوئ[ --
 تیاب دیاب مه ابنآدیال ؛دوفیم



۹ 
 جد دا

 1 دم موم وب مد
 اوب رتشیب <ناذاک> اما

 ناو دوخیاهملیف نی رخ ۲ زا ملیقود

 اناوت و هیت] شو نادرک راک كي
 + ملیف دد نيا . ددرکیم سذیشم

 < تشپپ قرشو و «زادن اراب ردو

 لباق ریفیرنه سق اوت یادادود ره
 ی؛یداتآ كلذعم دنته یراکت |

 دنشابیمنیسحت لب اق و هتسی اه هببش

 یداومهان یا رادهچرک «زادت اراب دوو

 تسا رایسب یاه یگنهآ مه مدعو
 هجوت و نیسحت لب اق یمارد دن اوت یم
 هی یاداد ناتساد . دی۲ راشب
 نیاعورو تسا یماددولم نویسم

 یلد ؛ دشابیم لوبق لباق « هی

 نیا ناتساد هدنیوت و «نازاکو
 اتدن | هدیشوک . م ك ربلغدابو ملیف

 شحمماددولم كي تروصز) ارت[
 نامربتقافت اب ودن 7 دن زاسحراخ

 ینتشاد تسودیکن اوج هکار ملیف
 «ودن ارب نولرام» ارو|شقن وتس|

 «دیامنیماقی |یزیکن |تریح تردقاپ

 ؛لامک و فطل هنومت كي ترم

 لاسک و سقن نوهب نامرپق كي

 یتیمخش یوب و هدروآ رد بولطم
 هب نآزا وطسرا هنسلت رد هک
 دوشیم ریبعت < كيژارت نامرپقو
 3 نادرک راک شش , دن |هدیشخب
 روظنم نیا ماجنا یارب هدتیرب

 جیتنب ملیف لوا هشیپ رنه كکاي

 اب ملیف نامرهقو هدیسد بولطء
 ددآ تقرو زیگنا رتأت تیصعف

 یندرکدواب و لوبت لباق شیوخ

 ۰ تسا

 دوجوقوف ملیف دد رتک | راک دد
 هدنسیون هتنچژ|طقت هکدن راد

 ددو دنا هدعآ قوریب نادرکراکو

 ابن آتیعشش ناوتیمن قتحت ملا
 سی رهلمجن ۲ذ|تفرگ یدج داب زار

 نیاشیشک دزادن اداب یاهشک و قاچ
 ۰ هومن رکذ ناوتیماد هان

 دب ناتسادرد تیصعشردنب ])
 ملیفددو دن |هدش هدنادورپ و

 «(دنا هتشکن اهیای|هتیپ
 ملیفساسا وننابتخاسرد + همهنپاا
 ۲۱۳ ات

 هطد

 3 گنيملیف دنازملیف هلجم زا
 _ِ 

 هو ( هخدان کلر شادس

 «(نازاک ایل)) یتامنیسراک زا یلیلحت»

۲ ۴( 

 هدنژیارب «ناژاکچ هک یتردقروو
 تیعقاو هبنجو اهرتکا راک ندرک

 دارمومووقم دراد نان آب ندیشخب

 نانچویوت ورت وم نانچ ملیف یلصا

 -ددراک زا نادجو لوصااب قباطم

 رب زک انالع هدننیب هک تسا هدمآ
 یاشامت نیحاملیف ناهحادات دوشیم

 نیب تسا نکمم هک یطابترااب نآ
 ر» یعتاو یکدنزو ناتساد نيا

 رارق رظندروم دشاب دوجوم جراخ

 . دهد
 هاک ره«ملیق نیا لاح نیعرد

 عقاو هظحالم دروم قوف هبنجزا

 لپاقریغو یحطس یهودحات دوش

 ددو رکا یو ۰ دسریم رظنب لوبق
 را كي رظنزا طقن # زادن اداب

 یرنا) ددرک هدیجنس كيتاما ردولم

 یاه 4 نویسایراو » نآ رد هک
 ملیفكي هنیمزرد یشونمو هدیجیپ

 هدیآ اجنک <دا رف و بیقعت دیدادرارق

 تسا يمليف ریخ| هبنج نیادد ( هدش

 شزرا<ابن اب ابخرد تشحوو | هک

 درادیرتشیب یگتسیاشو

 كي « ملیف نیارکید هصیقن

۳ 

 رییغت كسی ! دیدش شهج و ناکت
 ناب اپ زا لبق یک دن | هک تسا یناهکات

 ملی ۰ ددن ویپ یم عوقوب یرجام

 نیرخآ د جدا هطقن هب ندیسرات
 ینیسحت لب اقوعن هب دوخ ناجیه دح

 <ودنارب و اجنیارد دبای یم همادا
 طسوت هک دوخ زدارب دسج اب

 هدیسرلتقب ژاد-ن اراب یاهشکمد7

 -یم حصم و ددرگ یموربور حس

 اهشک مدآ نیا سی د هیلعرب ات دوش

 هاگ دادرد ژادنا دابلک بایر و

 شردآ رب كرم

 .دناتسزاب نیلت اق زا هلیسو نیاب ار

 ار میت نیاید هکت ]زا 1۹

 هیلع رو درو آپمرد لمع هلحرمب
 ه زیکن |ناهک ان دهدیمتدامشنابناج

 ماقتنا و دهدب تداپش

 شومارف لىع نیا دد وا كرحمو

 و ناکیدزت ؛ناتسود ههو ددرکیم

 رظن رد ٩-ت آیبیو ناگیامه

 راک نیا تسد تلع هج, یو دن ریگب

 و سیلپ سو-اج اد وا تساءدز
 - یوزا و هتشادنب نیچربخ یمدآ
 هک یلاح رد « دن وذی نادرگیور
 اد شردااوب نیلتاق اصششرکا

 شورابیاهتسیاشوحنب «تشپب قرش» رد «نیدزهبج < یزاب
 تسار زا :تشاد قفاوتنآ صاخ تایفیک و نازاک ینادرگ راک

 كي رد نیدزمیج و سولاواد دراچیر ,سیراه یلوج .پچب ۰

 دنوشیم هدید ملیف نيا زا هنحع

۱ 
 یهدن اسری+لتقب و درکیم تازاجم

 . دنو| دیمرا رف نیسحت دروم ادوا

 یمرب زگ ان یرجامنامرپق اج نیادد
 رو یکابیبد تعاحش ات دوش

 |ردوخ هلیسو نیاپ ودهدب ناشن مب
 .دراس یرب«شیوخب هبستنم لنت زا
 یردهک یدصقو روظنم ؛ لاح رب
 تسا هدشهدینارورپ ماین لا عبد

 نبچ یرجام نایاپرد هک تمیننآ
 مولمناتساد ناهرهق نبج مد ای
 نیرخآ رد دوظنم نیا ... دوش

 تسد)| ودد رگیم شوما رف ملیف تمسق
 . دو ربم

 1 هج
 هک «ناذاک » ملیف نیا نایرجر
 مکحم الماک مارد كي دهاوخیم

 یم دددآدوجوب للخو همیقن یرو
 یرییغت نیا یودزتعرسب ات دشوک
 یلصادوظنموءزیکن |ددناپک ان هک
 دراذگن ودرذکپ دی ایم شیپ یرجام
 رد یلو دوشب نآهجوتم یسکات
 رییفت .ددرکیمن قفومدوخ روظنم
 ناتساد نایرج دد«زت» یناپک ان
 نیاذآ دد رک یم دومشم الساک
 تفرشیب نیح دد مایف « دعپ هطقن
 لا335وریم یرتشب ییارهبود

 ۲2۲ رسنسوحمنآ رد سیاقن و
 یرجام نایاپ رد « ودن | رب ».در وییم

 وه شک واچ هلیاقب ابن تس
 نبآ ۲ دوریم زادنا راب ناشابوا
 هک یسجت وروصت اب «نایابد
 یحنامرهق یاهارجامزا «ناذ»
 دوخ یاهملیف ریاسرد ارث ]و داد

 دداد قدفاوت تسا هداد ادا امب
 تیعقاوو تقیقحزا رود الماک یل و
 ملیلءاجن ارس یعقاوریف هبنج.تسا
 هدومن لو 3 لب اق ریف ًافاضم ار آهک

 اید هد ندخ كینکت اب تسا
 دحص نیا ندن ارورپدد «نازاک»
 نأتسادهلطوت ,تسا هتفایدیدشت اه
 هدن | رو رپ ماجن | هلطقن ات یبلاج وجنب

 د رییغتاب هطقن نیاددو تساهدش
 >- یچاشامت دیدرکرکذ هک یثهج
 شقآ اد دوخ تاروصت هبه ناهکان



 ؛اد نتشیوخ و بآآ رب هددوخ
 دب
 ناجیه كب داجیااب «ناذاک>

 نایاب دد جوپو یحط-یلو دیدش
 اتدنکیم داداد اد یچ
 لب اسق ریغالماک تیعق وم كلي

 نداب شتاساسحاو دریک دا رق لوبق

 .دد رگ كي ردت رحا

 رد > ملیف هنحص نبرخ آرد

 ی ادرسگ داک تردق < ژادت اداب

 دوش طاطحتا هطقن رد «نازاک رد

 هدروسخ كنک نامرهت .دداددارق
 شا و> هکیلاحدد ؛یرچ دش هلو

 - شهاوخب ؛ تسیناجرس تسرد
 شکسک یسک هکن [ یب) دوخ ناتسود
 تب اد دزیخيمرب یاجزا (دنک

 -داکزا و دورب ژادن اداب یاهدابن|
 زا تسد هکدنک تساوخ رد نارک

 ناشیاهداک رب و دن دادرب باصتعا

 لیمس و هدنیامن هنحص نیا دندرگ رب

 و نانمشدرب ملیف نامرپآ یزوریپ
 رماتامدقمیل و تا شی وخ نیفل اخم

 تمحزب دش هتفک البق هک روطن امه

 لوصااب قب اطم و لوبق لب اق دل | وت یم
 هنحصنیمه ك-) دعم .دشاب تیعقاو

 راک تسدهب رکا نآآصاخ تایفیک اب

 هدرپس< سن ویتسا جرج» لثمین ادرک

 زا رت جیهمو رت روم دایسب دشیم
 , .دم ایم ردراک

 نامرهق رستشب والاب )انالب كي
 همین ندروخ ولتولت نیحرد ملیف
 موهفع داجیا یاربشا هناشوهدم

 . دسریم رظنپ ی-فاک یلک ناجیهد
 توکساب هک یعمج نایم)| نامروف
 اب و هتسهآ دننکیم شهاکن شعم
 یدابناب و درذکیم نادرا یاهمدق

 راک . دسریم تسا هدوبشدصقم هک
 ءرابنا لخاد وا لابندبپ زین نادرک
 ودوشیم هتسب ناشر تشپ ردءدش
 نتفدءادرد . دباییم نایاب ملیف

 نامرهق جن دودرداب ماوت وت
 وانیپ یرتشی هلصاف رگا + ملیف
  دشیم هتفرگ رظن دد یچاشامتد
 - دیورگ مود ووعم یلدا

 دن اوتیم لاحرهب یئامن ید
 یلو دوشرا زک ربتکاسد شوماخ
 نامربت هک یاهنحصای نالپ ردءاک ره
 تیعمج دوشیم هدید نشفدهاد نیج

 و موبنم ربدیدرکیم هدهاشمرو
 ملیف ذا تسق نیا ینددد دوم"
 5 دشیمهدو زفا رتش#
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 "آِ

 كسورع هچب» شرثا نیرخآ رد < نازاک >

 ت

 الماکهرپچ ود
 تلوراک>نآ زاهرپچود نیا درادیم هضرع نایچاشامتهب دیدج

 دشاب یم «شالاو یلا»و رگیب

 ره ریج رب رچب رپ

 هبنجاب ارت [لاحرهب «ناذاک>
 تساهددوآ دوجوب یدایذزیطارفا
 سیخشت هتسیاش و هدیدنسپ دوخ هک
 تصاهداد

 كي زا یداد رسلیف نیب دود
 یئاجرد دخرچیم رکی هتسب تمس
 كنک ی «ودنارب» مشچیولج هک
 هنحصدوشیم زات شوهدممین وهددوخ
 «عطق»كي ایدعب . ددرکیموات زین
 تشر دنالپ كيرد نیب دود یناپک ات
 یتغسب هک ملیف نامربقهرپچ یود
 رد. ددرکیمزک رمتمدن زیم سفن سفن
 دنچ رسکید مطقدنچ ابلالخ نیا
 - نایچاشامت هربچذا تشدد نالپ
 هكبی . دوشیم هدادناشن برطضم
 نیاب یعونصمد یحطس الماک ناجیه
 نیا ایآ» ... تساهدش داجیاوحت

 یمقاوم دوخروظنم ماج ارد درم

 < نا زا » هک تسا یل او -«:هن ایدوش
 الماک كينکت تي هلیسوب ان دشوکیم
 دزاسداجیایجاشامت نهذرد یمنصت
 رثا ین ادرک راک هوجن و لمعز رطنیا
 هحعزد ار یانعموموپفم هن وک ره

 هک ی | هظعل رد. دربیم نی زا الماک
 تک رحزا جک نالپ كي اب نییرود
 هشیب رنهیزاب موهقم مامت دتسیایم
 . دوشیم چیهدرنا یب ملیف لوا
 شژدایب ملیقكي رد ین ایاپ نینچکی
 و وحم ارنآ تبثم یاههبنج مامت

 نیست لب اق و بلاج یاههتحص

 نیا دداد دوخ نیتسخل مبد هسرد
 رابسب همط)نآ برعم نایاپ هک تعسا
 دراو ملیف یلک یکتیاشب یدیدش
 ریغو زیچان ارت آهدابکی و هدروایت

 . تساهنخا-ن هجوت لباق
۰۰ 

 ةرش ریرایب ظاحل و تاپجژ
 رد شرکذ هک یملیفرب «تشهب

 ملبق نیا دداد یرترب تشذک الاب
 نیسحت و هجوت لباق كينکت رطاعب
 رثا نیتسن ۰ شینادرک راک زیمآ

 یم بوسحم پوکسامشیس هتسجرب
 نانچمه دباب زایتما نیاو ددرک
 ظوفحمن]یارب امنیسخی وات لوطرد
 دن امب
 هدرب ملیف نیارد افظوم «نازاو
 ادنآب هتسباو یاهكينکت و شب رع
 درب راکی

 كي رد نیبدود یقفا تکرح
 + رکید تب یتمس 2۱ تبات هطقن
 تاطابتو| نایب یارب جک یاهنالپ
 یب رجتندرب داکب «اهرتک اراک هدیچیب
 «تن» دایز اد هنحص هکیاهیسدع
 داجی اب مأوت دنهدین ناش جی رصو
 ریغ یاهنشور هیاس هلیسوب رثا
 قرش> هیلوا تاصتخم زا یلوسم
 .دنتسه <«تشپ+

 .ششب «ناذاک> ملین ناب رجرد
 1 و یعادب| یاهحرط ابمه

 -رودنتخاس كرحتمیارب یاهلیسو <ژادن ادای دد» نوچیل ودرک یمدوب ان

 یچ اش است هچ وت ,يلج و ید اد ربملیا ندب
 هدرب تقد 1ا و هتجرب دطاقتب
 هلصاح هجبتن .دروًایم هوجوب امنیس
 تسا|بوسامنیس ملیف كي زا ترابع
 یلدیدوبلاج یحضوب د تسیالمب هک
 نومضمودی امنیم یط اددوخ نایرج

 یرصب تاریبعتاب اددوخ تب

 - یسم نایب یوعن نپرت هتسیاشب
 دنآ

 هدایز نابی اب ناذاک هچرک
 ریعآهفلابم تادیک اتو «مو زادحذ|
 ملی دی دش و نشخ یاههباج دروعرد

 دراو همطل نآ یلکرثارپ یدحات
 یرچام یلصا ما نوجیا و.تساهدرو 1

 ایم زا یتردم

 كي اب زبعآ قارغا تنوشخ نیا
 بساشنم م-ه یاهژداسبم نینچ

 دشاب
 یحرطاساس|«تشپب قرشو رد

 ابا رقیلاک یتعارز یک دنزو طیحمزا
 دروسلوا یناپچ كنج یانتارد
 و ساتملااسمو دریکیم دارق رظن
 و یلوجحلص ریظن یرکی هتسیاش
 دد شیعبت مدعو تنج زا یدا زیب
 اب.ددرکیم حرطءیداژن تانالتخا
 هک یاهلئم نیرتیدأسا ؛همهنیا
 دریکیم دارت هملاطم دروم ملیفدد
 تیصخشنایب ومسجت اب نتخاسنشور
 .هسارجام یلصا نانرهت هدیچیب

 هیم مکددرس هیحرر
 هلزتمب متسیب نرف رد ناوج لییاق
 یوربن زا یاهننک مسجمو هدنیابن
 قرش»ملبف رد یت ابحهزرابم و یگ دل ز

 -.تساهدش هشرع 4 تشهب

 ودژا یکی ریطاس]قبط لیب اق)
 « اهدوخردا رب هک دوب مد ترضح رپ
 نیا یابند «(تشک تداح ببار
 شوشنم یجند و ترفن زا ناوچ

 هاو شاشقانب اردو و هدشههخاس
 غولب هلحرع یوب اردوخیکدنز
 ..دنکیم وجتسج یتادان و تریحاب
 رهب دددآرب هیلعرب ؛لالخ نیارد
 دننکیم دیدهن|ادو| یتسههک شیوخ
 زیکنا سا رهو دیدع یسادقاب تسد
 و تیصخش لاح همهرداما ..دنزبم

 یچاتأستیدردمهرم| رتحاسحو| تاد
 ,دیآهتیم بلج ار

 هیاتانچ
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 ۱۳ِ»سس»سصسصسصس

 نادرک راک و هشنسب ون «هدننک «.
 و - ملا یو و1

 لاسددو دسپدرکدلوتم گرویوبن رهشرد 1 ۱٩۱

 -وسیدار و .ات ۱٩۳4 لاسژاو دناسر ماعاب !رابسلک 2۰ ۵ ۳۹

 9۲۱۹۰ نمشددو هرکیم هدادا ایت رقیلاکرد ار یص - لا کا

 مایا نیمهرد . دوب «اهتیلاترو یاکبدنس و

 نیدنچ هیهتدد هبامرسنتشاذک و یلامتیس تالوصحم شورقو دی رخ رو

 زونههک درو [دوجوب نوب زب ولت هدنتسرقهاکتسدکی و دوب لونشم زی ملیق

 درادلع وابمع
 »رسال٩( ۱٩۹

 دون هیهت 1ر

 دوخویرآنس یورز]زد <ام فارطا یایردو ملی - ۲

 <ددنب رهددیرتخه ۱۹ ۹ و 4 رطخ هب وازردو

 اد لاس دنتسم مایف نیرتهب راکسا هزیاج نآ هطساوب هک درک هیهت

 ددوآ تسدب
 اد گان رطخ تیدومام - هو«

 دننک هیهغو تی رانح هک و ] < تاناویح یایتد > ملیق

 سه لاسیمفه یاه ملبف نیرتیب زایکی وزج تربمواش

 «ثكيوداد > ویدوتسا نابحاص یلوک درب تربلآ تاعاب وب

 شیان شرعب نآ < ناخ كارز > ملیف ادیدج هک دنغاب

 ۱۹۶۵ لاسددو درک هپت

 نادرک راک و م

 ی
 . دش هتشاذگ

 شیپ یدنچ
 ۰ دخدهاوخرازاب هناور ۱۹۵۷ لاسرد هک قوبت ینادرک

 دوتبژوپک «هدنسروت:هدنک هیهت - نیلپاچ رسنپس ازلراچ

 نادرگ راک و هثیپ رته

 لیدوآ ٩5

 لتش دداو دوخ ردامو ردب ریظن و دناسر نابایب اد ی

 راک و هیت رث داووب دوتسا ردا و« رشب ناتساد> ملیف

 ۰ دیدرک دلوتم ناتسلگنا ندنل رهشدد ۱ ۸

 ادتبا هسردم

 دد یگلاس تسه نسرد) دیدرک شیامت

 دش لونشم شیامن ندادب لیودو

 مایلیو نافتاب وا شق نیلدا

 كول رش > یبیرد (یلیب) لددد تلیچ

 ؟ پورتاب ۱۹۱۰ لاسرد «دوب مسله

 یزاب عورشد دمآ یرماب لیودو

 . دومن اپیلقرد

 « ملیفنوتسیک ین اینک دد ۱ 6

 دد۱۹۱5 ۰ یناسا یناجک رد ۰

 ۰ شبا رییدوک ملیف لاویق ویم

 تصرف > اب ۱۹:۱۷ لاس رد

 دقعنم یهاددارق < ثیوک ریسدوتپ زا ۱ لاتشت
 درک

 غدرخهک دوب اجنیاذاد دنک هیپت کاهدرپ ود ملیف تشه دالد نوبلم كي

 .ددوآ تسدپ یریگلاع ترهشودومن دوخ یاه ملیف ین ادرگ راک و هیهجب

 دوخ هک, «ستسیترآ دتانوب» هناخداک ادوا یاهملیخ نونکا "

 .دنکبمعی زوت هدوب نآناداذک هیاب زا امعع

 ویسم ۰/۱۹۰ ۲) تیالمیال زادنترابهد!یاهملیف رخ وا یی ارد

 (۱۹۰) تررب دوتانکید « (۱۹:۷) دددو
 ملبف قطان ههتو

 (۱۹۰۲) «الط ناکدنبوج» فورعم

 داپ یابیز یاهرنه نیجن اوضع

 <ددن ود نویزل» هیلاوش

 1 ۰ تسا «دوت یسدرهداب زاپچ

 ولاچ : اه هچب) یرکااتیل مدد .سیراه دردلیم وا لوا نذ

 . تفرگالطوازا ۱۹۶۲ لاسرد هک راد تو و

 ۰ اددنادااب ۱۱عدد ِ

 لباقمدد هک

 لادم یادادوهن ارت رد سی

ً 

[ 

0 
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 ۸۸۷و ۸2۰ یک یند »
 یکیشذادد یلیب و هناهلبءهرهچ « كيداب تماق ایدرم نیا

 ینعشیدب هدننک مرک رس . تسامرصه دودمم «هدننک مرکر سو دنچ زا

 دنهد رارقیزاب هلیسو هنوگچیهنودب یاهنحص یوداروا ءاک

 تردقنایچاشامت هک اجن [ 1 )رتشیاب تعاسهس  تعءاسود تدم

 تیاهنیب هرپچ كکب دناوتیم (دتشاب هتشاد ندیدنخ

 هلک كي کن"آیب) یجداخ یاهجپل دیلقتو ادص نحلندرک ضوه اب

 لیاسو هنوگچیهیب دوخمسج كيکب هرخالاب و(دن ادب اداهنابز نآ زا

 یاد .دزاس ناشلفاق نامز نتشذک زاو مرگ رس ار نایچاشامت یرکید

 را سیو دمآابندب كروب وین نیلک رب هلسمرد شیپ لاسهحدلپچ

 هیذرو لاتنها همی تک رد كي یکدنیاشب یهاتوک تدمهسردم مابتا

 هتشذک یشی امن دوما دد نوک ان وکقیرطب نونکات شرمهمادن هعب نآ زا

 یشیامن هورک كپ ات یسندم « دوشب امنیس دداوهکن [ زا لبقات . تسا

 و نباژ ات هلدج نآ زا تخاد رپناپچ فلت یاهروشک رد شدرکب

 كب ناب رتشم ند رک مرگ رسرومام كرویوپت دد دم . تفد رودرواخ

 -لدوماس > ناگدنیامنزا یکی هکدوب اجن[ردو دیدرکهن ابش هئاع

د ملیفرد تک رشب و دید ادیو 4 نیودلک
 هیلوا ملیفس . دون شتوه

 (۱۹4۵)بیجهدرم-(۱۹4۳) یلایدد ناگتشرف:ژا دندوب تدابعوا

 اب نیدمک ككي اهن آرد نوچ هک (۱۱۸۷) یتیم رتلاو بیجع یک دن زو

 دارتنادارف لابقتسادروم دشیم هضره نایچاشامتب دیدج الماک راک ز رط

 قاب رناثث سیپ دنچ["ضو ددمتم یاهیلیفذا یند سبنآذا . دنتفرک

 ۰ تساهدرک

 > نه تیوفت یاربباد یرتاتت یاههماندب اما رد تک رشو|

 راکدد هکنآ یارسب اریخا «یند» . دنادیم یرثوم لماع میموتتاپ

 رص ناهنمرثهز| نتود یراکههب و شیوخ جرخب یتاپملیف دشاب لقتسم

 نیتسن ۰ هنکیم هیهتكنارف نیولمو اماناپ نامرن« دوویلاهسانع

 دلقم» نآ نیرخآو )۱٩۵۳( «۱هتعت نزبو + تک رشنیا لوصحم

 نآ هپهت هنب زهدالد نولیم داهچ هک تسا «داپ رو
 صصخت . تساهدش

 یل و تسا یرتنافو هناسنا ثدومن هضرهذ) ترایهدرمنیا هدمعیرنه

 یولج.دوخ رنهینشاچ ابمآوت لوبق لباتو یقطنم یوحنب ادهنافاوا

 راک د»لیع یداذآ هکداد دهاوخ نان «دنیآ .دهدیمرارق ام ناکدید

 ما یک

2 
 ره

 دوخرب لپ
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 (لبنهدامشزا هبقب)
 :داد هماداتعلطب _تاطخ دن

 ؛ یدیشک تلاجغ ؛یدید 4
 ون وتتفجردب مشکیم ون وات ودره
 هک منکشیم وشاب یاملق .مرابمرد
 ها وخ نیا یرت دایب

 بچومغوضوم نیمه هرخالاب
 و یجاح زور دنچات هک دش
 زی دی ایمن اس هک تقورهو دهاب
 .دریگب مانشد داساد تشردو
 ! دش یفخء رهچونه

 |دشرسپ سکع یتقد تعلط
 ر درک ادص ین ولح 4و ک ردا روادید
 هکنیا یاربو تفک واب اد نابرج
 یو دشاب ظونحم یجاح دن زگ دا
 و داتسرف شک رزب ددام لزئب اد
 هتنهودیکیات العف هکداد رک دن واب
 رخ زا یا جاح دباش دین لزنب
 ونع دروم ادا هدش هداوب نا طیف
 ار رکف نیا مه روچ ون دهد زا رف
 تفر شک رزب ردام هز اغب و دی هنسپ
 .دماین لزنمب هفه ود یکیاتد

 رد هکدوب یجاحرسپ امت را
 یاداد و تشاد لاس ۱۸ هد
 و ابیژ یستروص و ههیشک ماه
 ردق ۲ یعاح.دوب هنادرم یلکیه

 دوب هدر 1 ؟ حرخ وا لیمعت یا
 تنجل شیت دک#

 رپچونم: تفکیم بلقاد
 نم تسد یاس یربرر هک تسا
 رغ دهاوخ

۳ 

 ووب هدن پاچتشرد فور
 یسراف ملیف بشادرف زا
 «!عامتجایاههروخ»

 یراد ربملیف توعخ# راکهاش

 دلا رتشاپ !۰۰«امنیس ناربارد
 ۰۰ رهچ وه

 تب رو رق یجاح بلق هبن ری
 رشیاهکلپ تفد یهایس ششجو
 اررپچونم مساات تشاذگ مه یود
 شناک دید لسباقم هرفرق لثم هک
 دن ه دجخرچیم

 شرطاخیرکفتقو نیمهرد
 «لما» رایسب هکیاجن زا . دیس
 .تشادین اد اتو امنیس قرفدوب
 -تفاثک زا ریف شرسپ درکیم لایخ
 یب رطم هتسد ورا ورکید یاهی راک
 مشچ یولج ش ادرفزاو هدش زن
 رکبدنیادیصقر دهاوخرفن نآرا زه
 رکا . دوب لوبق لباق ربغ شیارب
 دنیب _هب رتآن یود ادرهجوتم یسک
 راکذ+ .دیدنخ ههاوخ یجاحشپ رب
 دادیم راژآ!ریو یاهدنک تحارات
 یتابصع یلومیصمفابقاب هرغ الابد
 هکیا نودب و تفد باوختخرپ
 دشاب هتشاد نددوخ ماش ٌهلعوح
 یا طسار تشاذک مه اد شناشچ
 .دش دنلب شاهسال رغ یادص دعب

 ! پشنآ بشادرف
 تبعمجامنیسلب اقمدد بشادرف

 هشیک هندوب رظتنمو هداتسبا یدای)
 , دنیاذ یرادب رخ طیلب هدشژاب

 یردق اشیسردرس یالاب یاهناکالپ
 یرذگهارره هک دوب هدش هیپئابیژ
 اشابت ارن ]یا هظحل درکیمرادا داد
 روچوتت سم کنیا اصومغم دنک
 كي ر» سالیک كي هکیلاحرد تشدد
 ًهنلحردزبن ورهام منص كيو تس»

 داریا یدادرپلیف و ملیف درومرد
 دوشیم عورش مسلیف ی . دننکیم
 هدن امیلیفناپ اس هدر تك هکتباات
 هه. ف رطزا ودد رکیمند و واهفا رج

 دندرگیمیف رعم نایچاشامتب
 لافشااهبل دنصمامن زین بش |

 نیم تفاس رس رد و دون هدش

 ریدم قطن زا سپ وشوماخ اهغارچ
 دیدرک غورش ملیف « یرادرملب
 !دمآ امنیس بشن آ مهیجاح

 ره دوب هنن رک میصت یجاح
 لاسمعانیا زاد شرسپ هدشروط
 اروا و دراد ژاب ؛ نید فلاعم
 لصفمكتک یلاشوکد هینت نم
 . دن زب یا«اتاجو

 ار رتأت و ملبف قرف نوچ
 رهجونم شما هکني | لایخب تسن ادیسن
 كي اله وشیم رهاظمدررم مشجیولج
 و تشادرب هدیشارت میخض قامچ
 امتبسب اد شدوخ ناصرپ ناسرب
 , دیناسر

 اهکع ندید زا رکید الاح
 راد تسد واب یلاحچ تاکالبو
 فیدر یلاید ۵ طبل كي . دئامب
 دیرخ تساهدرپ هب فرشمهک لو
 اید باریز . دش نلاس لغادد
 ورکیمترفن- بلطادخ زا و دن | وخیم
 نم هست ودیم وآ ایادخ :تفکیمدو
 واععاک هک م!هدماین اشامت یارب
 باوتراک یارب هکلب مشب بوصم
 ,شعبب و رهاثک نباتووخ+ماهدمآ
 یلدنض یود تحم ریش لب و
 ورک هدام ] یار تسدب وچ و تسشن

 ملیفزا میند تعاسکی بیرق

 یقاپب زابمامت .هشهدادشپ اس
 یابد رم كپ لر هک ادرپچ ونم
 ایاخ داهبمناشارهزرهو

 دوس

 اب تساوهم رابدنچ
 دتک هلبح اشی-ةد رپ هب بوچ

 هزاچیب . درک یداددوخ یلد
 رپچونهکدوب نیازا لفاق
 ودملیف ناکشیپ رثه ریاساپ

 زد یداس «یلاحدو و هتشن زا
 دوشیاهیئ امت رثهب هتخادنآ بفجحن
۹ 

 شردب هکنیاژا دو

 سخیب مه رهجونم ودنکب
 رد ناجا

 یظننم و هتفرگ رگنع ولح فیدد
 یاهعاح یسیوحت هب وازا ان تسا

 یاهفارچ هرخالابدبامت
 یرادرملی ربدمودخنش وو نلاح
 ناک و اتسادتب | تان اب یطودم آ ولج
 ما فر دارتنایجاتات لباق زدبودک ره و درپمان یکی یکیاد
 رد دادیمخساپ اهن "][تاساسازار اب

 زا زیت رهچونم مان تقوکب
 عدرشمدرع هدیدرگ شخب و

 نسهب ناثناشچ هدون ندزفکب

 نیو

9 

 و دیدج هثیپرته اندش هتخود

 تقبقحرد هک اد ملیف نیاتسد» ریچ
 .دننیبب دوب هد وسهافی [اددرمل دالد

 نبتمو نیگنس یلیخ رهچونم
 تسیجو هشنسددا د تسارتصزا

 یاهدع و دون ندز فکب عورش
 اصا . هندبشک |روه وتوس زین
 هب رسکی

 و تساخرب ولج زا یدایرف
 تسباو شهاکت هکنیمه رهچونم
 ووشیاچ ردناهک ان .دنادرک رب ادص
 دیدرگب وکعیم

 رب یسجاح موتلحزا ادصنیا
 هکسیا ضحمب یجاسح . دوب هتساخ

 مبار قامچ دانفا رهچونمب شمشچ
 یور هب رک لثم زیخ كبابو تشاد
 رسهب رضود هکیلاحرد ودمآ نس
 وابباطخ تعاون رهچونملوک و

 تریگ بوسخ هتخوسردپ -
 وروتروتان وحتساموت نالآ ؛مدددآ
 یصاقد نم ةساو یدموا .منکیم

 حق و هزیم دایرف یجاح ینکیم
 .درک ی م هلمح و دادیم

 زا همه دروخمیب_نلا-مظن
 ۷ هحقصرد هبقب
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 سا رلتتشم راک ایتیس

 و دابز تباو هب رج هک

 تب هلصوخ و ریص اصوصخت*دنها و

 هک یناسک . دداد مزال یتاوارق
 هزم دن اهدرمش هداسو لپس ادنآ

 هدیشج ار تشف ومده و تسکش غلت

 دنا

 هتشردی اب بوخ ملیفكی - ؟

 هک دشاب یلاییز ربواصت مواهم

 طوب ر«مهپ وب رانسدوپ وزات هلیسوپ
 تساهدید رک

 م هتبلا

 )رب واصت هیهت
 ب برات و تاعالطا

 یارب هک دیناد

 هراشرسد|دمتسا ۱

 ۱ زج لدا طرش منک یص

 دشاب دناوت یمن یزیچ
 هکناتجمه مد رم هقیلس . ۳

 تسا فلتقم دراوم مامترد

 دناو-ت یمن زین ملیف هراب رو

 ] دشاب هتشادن

 باضتن ااشامت یارب اد یملیف هوخ

 شرطاخ تیاضد یارسبو دنک ی م

 درادراظتنا نآ رو ادیت کن دوج و

 تسایلاعغوضومبلاط طقف یکی

 سابل ؛ نانکپ زاپ تدوصو۱ یارب
 یکگندریفد یگند ؛ اهن آشیادآ و

 تسیل مهماه نی لاثما و ملیف ندوب

 ست طفف نثفرامنیس زا ی|هدعدوصقع

 یاه مادتا و ابی تدوص یاشات

 آ سا زپگا لابخ
 دشاب هتشاددوج و یعرضوم دنک ی 3

 . هاب

 دروخ ودز رپ یاهملیف یا هدخ

 ملیفب ۱ طیهو رگ دن رادتسود اد

 دوجدو ملیئژا نم راظتا اما

 باسحدتفداب هک تسایئاه هنحص
 رگا . دشاب هدش یدادربلیف لماک

 تیمها یب و لاتبم ملبف عوضوم"
 جرخ رب و للجمیاههنحسا ۰ هدوپ

 نانکب ذاب :ددوعن مشچب یرث

 هدوبشزرا هنافیزاب ظاحلذ۱ نآ

 سقر؛دنهاب هریب یب زین یلاپذز
 هرخالابد هتشادندوچو یکب

 هک دهاب یناعن مات دا! ی

 ۱ ت

 «یداه»هز رب رتک دیاقآ

 ب هبحاصم نام صوصخع هدامش هبحاصعرد هافسأتم نوه

 رب و هی افش رثک د

 ردوخ هبحاصم نآ حدداب هراش

 قفرمو دیسرام تسد

 یاف]
 نا دد دل میدشن نآ باب

 مينکيم لیمکت

 ۸2ک ک ام ا  ای ی ک جک ریبک ری ریک ر ری ریچ .يع ه ری رج ر هم

 ی-فاک دنتسه اهن ]بلاط نارگید

 رول هک میت یلاع هنحصدتچ تسا

 س زا وهدش میظن ها رهام اهنآ

 ملیفهدش هملاطمو هدیجنص یایاوز

 تساهدب د رگ یرادرب

 یساععنیب د ودهجب دد زا رایت دنم

 فیتاگن یاهراوا اب ملادو مث یم

 نم یارب دود نیا « مدادزاک و رس
 یدا-

 رتب هچب دد نباذا یسک ره

 -داون نآ یور یر

 ز تبمهاو تسا زپ زع رابس

 درام

 زراث ۲ ودئیب

 یرتشیب شز ران ه رظن رددنک تث اه
 و راد

 یضعب دددیشان هدرک تفد رگا

 فدیدر رد ؛ یجداخ یاه ملیف

 مسا ۰ 0 هاس
 4 نی ک ۱

 شر رد وهننک یم ؟ ذاد رفن كي
 دوخزا ملیفدد یوهکاد یرتا مون

 تذابع هکدنس

 و رسهام راپسب یاکع سخش نیا

 «*وزسل مقاومرد هک تسا یداتس

 یملیف هنهاوخ یم هک
 دواشم تسب

 ینق و ینعب

 ؛ دنژاسب رتابیز ار

 تردق زا هدافتسا اب ودوشیم توعد

 هسسدنچ وا صوصخع دیدو راعتا

 ات ددرکیم داجبا ملیف رد رث یلاع

 دنک كرت رت یضاراد امن یچاشاست

 مسا نيا ملیف عورش رد یتفو نم

 نانیمطااب وتحارلایخاب منی یماد

 ۰ منک یماشامتب ع ورش لماک
 رد هک میل ادیم بوخ نام همه- (

 یلارسبا
 هقبطر-۵ زا یرامشیب نایچاش ام

 یاهملیف شب زدیب یادتب|

 یلودن درو آموجه اهن ]ندید یا رب
 دعب میوکب رث عضبو اپ « یدورب

 ینمهدع طقن ملیف نبل وا ندیدزا

 اه نآ هک نداد همادا اهن آ یاشانتب

 هک دنتفریم لیلد نباب ادتبادد رپ

 مه هک ندوب هدبدن یملیفتاون ]ات

 هبحاصم ماگنه «هیلافش رتک د»

 ناپ رو هننک یزاب ناههوغ نانهیم

 نانک یزاسب ناهد زا اد هوس

 دل وئشب

 ناشبارپ موضرم نیا یتثد

 اب اه وپدونسا ناپ دصتم دش یداع

 اهن "آ ثب رثک ۱ هک یناسک نداد ناش
 ناهرادسد ناف و هدس دن ار

 ایئیسپ اد هدسف نیا هداب ود دندوب

 زین مبنم نیا هن افسأتم اما دن دیشک

 هرحالاب ودن امن یزیچ رگب هو درشک ه
 نتهادن هجیتن ددنا ربا یلع یامئیس

 نیاب یقیقحو ملطم نادا زگنمدخ
 هب الساتم .داتفارد دینیم یم هکیزور

 سه هجوتم اد ریصقت رما نیلوئسم

 حالصا رکفردو دننک یمینن لئاسو

 هک یتروصرد دنتسین یلصا یاهبیع

 یاهویدوتسا یضءب هناتغبشوخ

 زا یلاخ دنا وتب هک یدح ات دوجرم

 دنشاب یمزهجمدناکهیپت بیه
 ملیف تفرشیب یارب نم رظن اما

 ۱ یلاربایاه

 را رتشب هوجو فرح - ۱
 ردو|تلاخد مدهوهدننک هیهت فرط

 .ینن یاهراک

 7# ناد رگ راک م|دنتسا ۲

 و قدذ بحاص  ه رجتاب -هدرک

 هقبلس

 ابب ناگشیب رنه تیبرث - ۳۴

 دادعتسا

 سس يئا یاهداکندریس - 4
 تاعالطا انقیفح هسک یلاسک تسدب

 دوخ یصصعت راک رد اد یفاک و مرال

 دراد

 یتسودو یداکیه داجبا و

 مه مامآ نب لماک طاپضاا نیضردر

 پت ناراک

 هف رصمرد یآ وچ *ف رص ماه

 .ملیف كاب هب

 مابن
 كلي | وس نافنش | هکتب روط نامه

 هسک یا هدنسب وا ره » : دب وگ یم

 رب اد یرتشیب ندیشک طخ تردف
 دشاب هنشاد دوخ یاه هتشول یور

 رد < هسپودنب هناوتوم رشپس

 یا تمسق دیاب هل امحریب ابنیس
 هدین اردک یچیق مداا ادملیف بو,مم

 نساصمز | رملیف كب بو اه مش اربذ

 دنیب یم رتحضا و نآ



 و اب رم _هدسخم

 دنهدیم ماجنا مود

 هل و دن !هدومن لافشا !د ملیف رب
 یورزا وا هجوت و هدش لسک

 ی | دعو رسا
 یت دم ناتسلگنا

 و وقف. هک

 مد رم هجوت دروم

 تساژوسل هو ناب رهم لاح نیهددو یدچ
 ده دئنام كرام هیو یزاب
 هرکه تیم تم ووردآلاخ

 اب كمك زایراقد ن رتتخسددوددا» تسود اردوخ ناتسود هک یصخش ۰ تسا تكرامدب و نوامم اب رفت وا دو ر هداد تسدژا نا رب ارد مهواکب رمآ ردمه
 دن راد تسودلدو ناجا اددا نا زاب رس

ِ 
 ؟ هدنام رف شقن رد زپ لب رم یر

 , درادن یئپم#ها
 زا یاد رک راک

 کر زب

 ب دی ول زا ما
 م ینایص وصخ وا راک دداءا تیبا ی

 , دهدیم یص رهضب
 عن( رن ۲[ شزرا ربت راک هجیتت و هنر راکب یدایژ هجوت و تفد یک اب هدر ز یاه هنعص هیبندد
 هیات هک نا ناکعار نآ هدننک تحاراند تسسقیاقدیصاوغزوسد 4 ملیف نیااب «نکی»

 ور رکیم رئانم هعن اس لب زو رب ءدش جییهت رطخ ماگنه رو هکیروطب هدول + قالع ی رچامنان ام رجب ار ناسنا هک تسا یا 4 یاراو لوبع قباطم | ریه یک ۳ ورا هعن رب «والع وا ملوف

 ردو دنهدیمماجت ایا هغاب رو نادر
 سا ریظنیب دوغ وا مد اعقاود کیم رجانماد نب

 كي زوم یادصد تصساتک
 رتمقب ای ددریب )دام هقطنم زا ناص او هکیهاگنه « دناس رم شوکباد ی یاهادص بآ رداوه یاهبابح
 هک | دیعت ابن آ زا یک

۱۷۹۷ 

 هاگهاک طقف دس ریمث شوکس نت
 صوصغب

 نزرسآ ان ز دنکبمدوره ند
 نمشد اذل و دریم هدش هتخ اذگ نداد تمالع یارب

 سد وخ ودز یاههنحع
 4م و هبه

 و نا وج ۳ هر ضعخم وا

 ۲ زا اد *

 بسک یقیف و رعهو هدرک دنلب یئادص
 وغ ,وقبقح بوبحم و دوشم رهاط

 خطا ورو هدومن شومارف تسای
 اهم( نولام



 نره رخ

 رز ری ربا

 لاس تفهزا سب اریخا

 زا یلاکی رس متاخ كني دوونل اه

 و هتشون یا همان

 تب 49 عتسا

[ 

 نسب سلچف ۲ سو

 هدرک هیصوت آن یخ

 رد اد دوولاه رتدوز هی ره

 متک
 -مه ریاسو مناغ نیا یارب

 هدمآدوجوب دوصت نیا شناتطو

 ینالوط یاهلاسیطردنم هک تس)

 - طقف ؛ روشک نیاردووخ تماقا

 هتشاد اد بجا وه رگناپچ كب تروص

 تانایرجرد ور نیاز و. ۰.۰.۱

 تساوخ ناشلد هچ رهتاع ویطم رخ |

 مثالاب ودنتشون نم یک دن زی ماد

 تداضتنحدوخب درومنیا ددنآ زا

 دند اد مه

 نمتدمنیا دد هک یتروصرو

 یکدن زا دمدوب هدرک دابتخ| توکس

 رهوشز|وجرد دوخ شخب تدامس

 مد رکن تبار ساسح!من ادن زرتو

 دوب یفاک نم یا رب نیسه

 زا شیب نانا دوولاه رد

 . دنکیم «یشاهنتد یاسحا اره

 س مناتسود یارب ایلاتیارد یتقو

 هکتیا نودبدوطچ هک مدرک فبرع
 وااب ؛ مسانشاد تراکوب یرفه

 ۰ مدشیم شوفآ مه نی دود یولج

 ۱ دندشربهدور هدنخزا

 ناگشیپ رته ابنم متونآ ذا

 - تراک وب یرفه : نوچیگدزپ

 - تنارگیداک هكب یدرکی رک

 الباهن آ زا هكب رمد مدوب یزابه
 ین وخناتسرد راک طیسمرد ءانتسپ

 ناپاپ زا دعب یلو .. دنتقریم داش

 غارسب ككي ره «ودوتسا ترتو راک

 - یم ناشاتسودو یکدنزو هاخ

 یتسدد هماداددمرد زگ هو دننفر

 رد . دندمآیمنرب نماپ ترخامو
 - شومارق زگر ه نم هک یتدوص

 یتیمیص هچابلاتبادد هک درک مههوضب
 هراوهام. تسامرقکح مدرم نیب

 یا هدع یمارپذپ لونشم هاخ رد

 تن آن بدو ميتسهدوخ ناتسودز)
 + نادنمررتهذ| یفلتعتم ساعتشا اه

 هدنتاد؛سیلپ؛شبتک ات ناکدنیوب "
 هکدراد دوجو ادگ ی تو لیبموتا

 هک دنشابیم وتربور ناتسود مات

 مچ ام ایم امداد او
۰ ۸۴ 
 نت

 رب دیر گتنا
 نمگ رب ۱

 لاس تفهنوتکا
 تادرگ راک < یتیلسوروت ربور » رطاخب کی رمآ

 یم « دیدرگ ایلاعبا مزاع و تفت ۶ ار

 شنادن زرف و ره وع « راختفا رپ مدرمو تاعوبطم ی رطزا یدب دش تاداقعا تم

 نیا ضرعرد و هرذگ
 تساهدمآ لمعب یو یصوصخ ید رب تسن ناهج
 ۰ تساهدرک راتخاتوکس طقف لبافم

 هیام یزور هک یاهراعس یمگ رب دب رگنیا

 می رثل و فیصو نمض یا هلاذم یط رد م تف ریم رامشب دو ویلا
 راب نیل وا یا رب كنبا

 راعاسف |
 ۵ نونکا۲ هک ینالمحزا ؛ دوخ تااصا و راکقا

 اکیرمآ هب نمگ رب ددرگنیا وخا تمپزعزا سب هلاقم نیا

 یسدیوید لیب » هب موسوم یلاخ:رمآ سپ ون هیات
 . .دنکیم عافد
 زور كي یر مه اپ
 ۰ تسا هدش هشون یو دوخ طعوت

 نمگ رب فی رگنی) :ماقء

 یامتیس ناشحن رد هر اس نم رپ دی رگننا کی رورزا ز

 یگ دن ز ناهگان یلایلادیا

 رد یمگ رب دی رگنیا هک

 «هدف رگ تروصیوب تبسل

 ما رهب

 او ری رب رب 2۳ یی ی ین ی ری رب رب بم را ری ری رج

 رد « دووبلاه كرت زا دعب

 یکدن رب لافتشا رب ءوالع ابلاتبا

 لفط هسزا تبظاومو یکهاوناخ

 هدادهمادا زی یرته یهراکدوخ

 تکر ش مّلیف تفه و ارپا كيردو

 اه ملیف نیا وا یدادعت هک ماه»رک
 و هشنارس ؛ یاهروشک یاب

 ۰ تسا هتشاد قسم: زین ناتسلگن

 یارب اد «ابزاتسان] و زین نونکا
 ما هدیناسد ماناب سک وق یناپک

 انس هکبتووصه دوشن شومارف

 ره ؛دوش عقاو مدنسب ددوم یلوی

 ملیف نآدد تک رشزا دشاب هک اجک

 .درک مهاوخن یرادووخ

 تاععوم,طء و نم

 وت رب وزاب یک دن زلوا لاحود

 تقاطو خلت هداعملا قوق نم یارب
 بت رم اههمانزور ۰.۰ هوب اسرف

 -یم داقتتا نسلامعاو یکدن ززا

 یاههمانزور درومنیاددو دند رک

 دن دومنیم طا رفا همهرا شی دلوس

 راکسا نیل وا هک + ۱۵ لاسدد و

 یاهح همان زور متشاد تفایدد ار

 دندرک هدیفعراهظاروطنیا یدلوس
 ز-ءاوج شخب دد اهیئاکی رمآ هک

 یتح وادن هدش هابتشا راجد رسا

 سابل ژرط)ا داقداب نآ زا دمپ
 یلو دننخ ادر نم شب ادآ و, ندبشوپ

 (ه۱یاپورا) ملیف زا یا هنحصرد نمگ رب دیرگنیا

 ری ری ری ردوب رو
 یضارتعا هن وگجیه تدمنبا یطدد

 دعایل لمعب نم فرطز |

 یت رفاس لاس نامههب رو رد

 زا متفرس

 ملک ادیب سام مااطو مغا كد رت

 فن را ره هس ل + افم رد

 شف رگ دا رق نسیود ثیعمج

 -یمساسحا یب و مف ومن ۲ زد

 رب كن دو دژرلیم مناوناذ هک مدرک

 اعا رب مدرم رظنا ریذ .. مدادن هرپچ

 یولج .دوب تیمها رب «دامل|قوف نم

 مدرم ماست هکبلاحرو نوت و رکبم

 نم زا «دندوب هنخ ودنم ناهدب مچ

 دشلاوئس

 لاسهد زیسزا دعب هک نونکا

 -مهنایمرد وروشک رد[ ردوخ «راب ود

 یم ساسحا هچ»« دییابیم نانئانطو

 ؛ هینک
 : مداد باوچ

 بلقرد یفلتخم تاساسح

 میوگباد نیاالبق مکیم كرددوخ

 روشک هشیمهو متسهیدت وسنم هک
 تاعوبطمیل و ؛ماهتشاد تسوداددوخ

 دنهدیمزا رق هلمح درومارم هنابح رب

 بهحب رچا رم تاحاسحاتب اب نی اژاو

 مو مد زک دقوسب

 یبش «؟نیا

 دن | هتخاس راد

 راهظ|تیعچ« نم خساپ رهاب
 یتحد درگیم یدردمه و یرکفمه

 عوره دابنخا یب هک مدید اری|هدع

 نمعقونبادد و ۰ دندرک نتسب رگب

 دوخ كشا زایریگ ولجب ردا# ربت
 مدوبن

 تبحص ویداد زا زین دمببش

 نمتبحص مدهنش هکب روطب و مدرک
 دا رق منانطو مه هجوئدروم تغس

 تاعوبطمشودسپ نآ زا دوب هنفرک

 رد و دش ضو.۶ نمب تبسل دل وس

 ملهکنساپاچ هلجم كي لاوحا نا

 هک تشون نم لوقا یا هلاقمنض
 ؛دشمهاوخ ادج ینیلسدرزا ید و زب

 زا زیل داک نیا رکفیتح هکبت دوصرد

 ادوب هتشذگن نم رفع

 ایدز هشوکرهرد تفیقح

 ردنم دتسنم هقالع درومودشاب هک

 تذل لماوهو تقبقحاب رتشیب اپل اتی|

 :ماهدشو رب ود نآ شعب
 ناسدرم اهیلایلاتبا الوصا

 ۰۰۰ دننسه یناب رپم و مرگ نوخ



 ا» هک تسا هدش اهراب

 دنا هنفرسک ارم یولج ناب ایخرد
 دوجو, نم یا رب دوصت نیا ادتب| رد
 و ءاضما یاضاقت ابنآ هکدمایم

 نسب ماافطا زا یربخ ایووت ربور

 نم هک دوصرو «دن دادیم بن آالص

 2 ادن لاسو»
 یک دوک نا دا 5

 مدشاهنت یک دن زرد
 ومو دنم ره درعمددپ

 مرکو هتسدکب اب و دوب یاد

 رشاه ملیف رد ات درک تب زع
 هنک

 نیا دایارب یکااس هدزاپ رد
 نالا نیم و دن درب رتاثت | رمراپ

 رسطاخب اد صیپ نآ تابا زج ماعت
 دروم هک یگن و زم رق سابل ین لس ۰ 9۳

 نب ماگنه نآددو دوب وب ووب مد
 من

 یرادهکن ۰ مردبكرم ۰ فا رم زا دم
 لرتمردو دب درک لحم میت تم

 یدیدج یک دن )شدن )رف +
 7 ور

 رد ادصب

 درب مان

 ین اقالم

 هبتامار

 نمض اهذورزا یکی
 هدنیون و نم نیک
 ید دادتسد «نسددت لوک ام»
 یسپب دداد لابخ هک دوبت راهظا

 و دیب وب كرادناژیک دا زب مجاد
 تک رشب لیام ابآ هکدیسرب نم ذا

 غساپرد نم «مشابیم سیپ نیا د»
 متفک

 : تامیاش نیا دوجداب ۰

 تخب شوخ یک دن ز رد اصعشیم

 زک ه تپجیب یوهایه نی.و ماهدرب

 دز تداهسددیللخ داهب اب رداق
 تساهدوبن نمیک دا ون اغ

 یارب یتخبشوخ نیا هچ
 تساهدش مامت نا رک هدامل |نوفنم



 وج رفتج .-

 هژیاج (تودان رب زا ء1] مارقزو

 تق رک راعسا

 فرط زا «اوت میک ۶ - ۳
 یر بوحم«سف وا یک اب و هلصم ِح 1

 اش ۹۵٩ هراتس

 یلالک رب رهچوتم یا

 اش و تشاد هدپعن

 اک تلوبو- ۲

"4 

 تصا هرویت مع روتکیوو

 ینامز رهچونم یاقآ

 سردآ و می رکشتمامش ف طل زا

 تسامولعءاد زیت روب زمم واتس

 نونمم زیورب یاقآ

 (ناهنصا)
 رک ذت اهراب هک یزوطتامه

 هنوکنیاب خساپ زا ارام مياءداد

 ناتسرتپ ودی رادفأعم (:) اهلاوح
 د ؛ ام رف هبت اکمای همجا رم یکشیپ رثه

 (زاوها ] یدن وکص یاقآ
 اتیس رد تیوب

 دی اب هک می رادیم مالعا زا وها سراب

 امش یارباد (زوعرم هرب زج) ملرق
 ۱۱ درادگب شیابن شرعپ

 زاوث- نیاباوج یار - ۲

 های ودیئامن هباکم رام [«راداهب

 - رنهمامت سردآ و همچا رم هن اهتتسو

 دب وشاب وجاد ناکشیپ

 یعحور شارما كشزپ ۳

 ؛دی امت همجارم

 یزهه .ب یاقآ

 میه|وغیمد وخ ناک هتن اوح زاام
 ات دنیاش حیحص داقتنا امزاهک

 اشزا اذل دوش رتمی رس ام تفرشیپ

 تالاوتس ضوعب هک مین وتمم یلیخ
 لصفم همان یط مویقمان و هجیتن یب
 نءضرذ دیاهدومن داقتنا امذا دوخ

 كيداقتنا عوضومندخنتود یارب
 میزاد رییماهن ۲ یسریكي

 نونکات امش دیاش الوا - ۱
 دیشاب هدید ملیق راز زا رتشیپ
 زاو دیصاتشیءاد هتیپ رنه ۰

 ایو دب ایم ناتشوخ اهنآذا ي

 شبا زملیف كب نینچیه +

 ناب را زال ن ویلیه هزیش ود
 اچ اوج )ملیف شب امن ماکده - ۱

 ودن ارب نوا دام سکع (اهسورهو
 ورک میهاوخ پاچدلج یور ور

 ینابمک د دنمگ رب دب رک
 ار(اب زاتسات ۲) ملب

۲ 

 سک ون
 تسا هدن زنای اب

 الا ۳ ۱ ۷ 0 ۳ »)0
 سست تاب اب اب کز ب

 یرتهودادمت-۱ اهنآ رو سکملاب

 مات نییامشتووصرهرو هبتیبیش
 د.دنقالع هصهزا رتشب یکبب امتحاه ۲

 امملبف رب اصا رتشب

 نکس تسا یرما نب | ودی | هی دنسب
 هشيپ ره نی رتهب) هقاسم هجیتترد
 یقطتنم وا الماک (تسمادک اشملیف و

 .تسا

 یسا<روبتامروتکیوو - ۲

 تسیت ریسفت لباقو صاخ تسا

 زودهدابویاهملیف همانرب (تحابش

 دیاهدیداو «یرصء> اپو «ریشو

 <دوینام دوتکی وو ماد حوض وام یطاد

 .دنکیم ظفلع ار

 دشاب ع وننم هلجم مينکيم یعس-۳

 هتسباش زین تادرکم رارکت و

 ٩۱ تسیث

 ناوضر هللابیبحیاق ۲

 (نامرک )
 تسث رودقمالعف - ٩

 هدنب ] رد -۲ ؛هللا

 -دیدج تاحفصهدنب ]آرد - ۳

 دون میها وغ جاتتفا یرت

 یلعنیریش نازیشود
 و یهاشمرخ یرهم - این
 !رگید رفن ۵
 « رجنپ رک تداوتسا» سکعهدنی [ رد

 دوم ميهاوخ پاچ دلج یورار

 یئاض ریلع دو حه یاق آ

 حیص(دوبتام روکیوو-۱
 تحسا

 «تسی امنیسیاههقحژا - ۲

 س .ج. ۵ یاقآ

 تست ر ودقعالءق-۱

 هدی درک نان زود رملومشم -۲
 تسا

 یلیف «نازوسیا رحص» - ۳

 ؛دوبامشرظ دوم ملیف زجب

 یدبا سیگن رفوتاب
 - وویتاسم روتکیو سردآ

 تصا (ایبلک یناپیک دوریلاه)

 یدوعسم یاقآ

 تست درجمدو-ٍءاک حاد -

 اد را ددقی و دق هچب هسهکلب

 و «دولبت تربیاد» - ۲

 ملیف لوا یاسهلد «رندراک اوا و

 دنتشادهده» ارد رک زیم ناروالد

 دهاوخ لاسرا ناتپارب ۳

 ر_دش

 یدازآ هنه رقاب یاقآ
 ملیف رتسکناترب زا -

 یاهنیسدد (درک اب كچوک یابیش)
 .تسا دوجوم یامه

 رتکنل مادچیه - ۲
 تسا معیحع

 هطسا وب راهملیف زا یضعب - ۳
 همین اههنحص)ا یخرب ندوب للجم
 هملک لاعتسا و دن زاسبم ؛یکنر

 تسا طلف زین (یکندماسن)

 شوركين زی ورپ یاقآ
 (لیدرا)

 هعسومب درونا رد -

 . دش هداد رکد كربتوک

 مایف دو«نملک دلان ورو - ۲
 ودشیم رهاظ لر ودره رد روب زم
 یاه هقح زا یکی لمع نیا هتبلا

 ؛تسا یغامنیس

 «دلیاو لن رک سردآ - ۳
 . تسا ایبملک یناپیک

 ٩۷ تسا درچم بس ۳

 ریدتهس رقاب دم>م یاقآ

 (یشبب) ناتسودنه- +
 ۷ دایز یلیغ - ۲
 ! نخ ۳

 هدا زی رهج حونم یاقآ

 (یراجاغآ)
 .دش هیهت روب زم ملیف - ۱

 < تدحو > سردآ - ۲
 , دشاببم نا رهت هناخاشامت

 هتخاسام تسدزا یزاک - ۳

 . تسیل

 هباع ین كنش وه یاقآ

 ( زاوها)
 لوفشهالعف اف ورد ون اب - ۱

 (منهجدد ینیشن ش) ملیف رد یژاب

 »تسا

 «مچيم تربادو ۰.۰ ریغ- ۲

 وووبلاهیاپملبف ردیزاب لوغشم العق

 .درادن یریک هراک لابجخو تسا

 لد«ادیجی رب وا ولانیج» - ۳
 .تشاد هدهس ار مود

 و لقتسم و ادج تسا یاهصوم

 . درادت اماب یطابترا

 دوجومروب زم یاههرایش -۲

 «نبلی اچ یا داچو لب اق:لر-۳
 (مولب رلک) اد ۰(تیالمیال) ملیف رد
 . دوءدیم ءافپا

 یهیغ :نیس>یاق

 لد < وئود ادونوئل» - ۱
 رصوش و تشاد هدهعب اد روب رزم

 ۱ ۱ دراد

 رد رقسکال لب اقملر ..: ریخ-۲

 هعدوسج هدهعب (دیضد درعهد) ملیف

 ادوب هدش لوحم سن روال
 ِِ ۵آ ًاطیارش زا - ۳

 , می زادت

5 ۲ ۷ ۲ ۷ ۲ ۲ ۷ ۷ ۲ ۷ 
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 اه:یس هراتس هلجم م رتحم ه راد

 یمارخ و ینق تالاعصا ءراب زد هفی رش هلجم +۲ هرارد نوچ

 -:کن دوب یمشاه یاق[ طسوت رپ ربت لب ورتم امت -یطان هاگتعو

 هلصافالب دل دوب
 ی
 زا

 جنوب ۶ ه
 قاعال هکتسد نب رتهب دب رخ روئسد امتیس هراتسروب زم هرامش رادت۱

 اجب زین ناشیا دازیاو روبهدع هداد رک
1 

 تاداریا هیلکدوب هدشما زعا نا رهت زا هک یساتشراک طسوت و هدشرواص

 دب درک فرظطرب یلکس شبا و یطات هاگتسدبطوب رم

 اش هرات» مرتعم هلجم ٩٩ ءرابشرد اددحم هناذسا م نکیل

 هکنآنودب دناهداد رکذت ار هتکت نیمه یشی رف داجسیاق۲ !ردیم

 .تساهدش عفت رم تاداربا «لوا رکدت زا یبهک دنبامرق هجوت

3 
 اب دوش یا

 یلدمهزیم
 لصا ژااثدنووب هد

 زوچوتم ,دنوش عالطا اب موشوم
 هب و د رکیم هل ان ی اح تسد یال تب

 دومشیم رارف فرط ۲و فرطنیا

 شردب قامچو بوچ تاب رضرا هک
 ادوا مه یجاح یلو دناس نوصم

 و رسب ادقامج ودرکبم لایند

 یارب كرءرگبد هدوآ ی م دو رف وا
 یا

 نام, ههشم بوخ یاهامتیسرا یکی
 ووب ندنآمهدنژ زا رثهب رهچوئم رعرعا

 رف داره را شب نلاعرد اربز
 ر-ظان و هتسشا درع ونژیجاشامت

 مدیف لوا هشرپ رثه نددوخ كن۲

 شئ ال وصحم رتشیپ هیلاح
 نینچه و یب رع یاهملیف

 امئوس نب اده دهیم شی امن | د نا رهت یامنیس

 هد رب و لاجم نلاس نتش.د دوج واب

 لذبم یاهمابق شیامن اب بوکسامنیس

 یالیف

 دن دوم یسراف

 تلاجخژ| هکیلاعرد رهچوتم
 1۳ هک لب او شرت تو دراو یماوارق همطل دوخ تیئیح رب

 درب

 هزورما هزب ریت

 دیلامرف هفی رش هلجم

 یتف ناداشراک ییدصتب طاحل رهزا
 لب ورتمانیسو هدوباجبان ناشی! یلمف شارتءز هک یماجعت 7 زا

 -امشیس نی رتهب اب

 دود همان نیا جردب را تسایعدتسم «دیامنیم تاقر نا رپ یاه

 هقثاف تاما رتحا می دقت اب ۱

 زیربت لپ ورتمامتیس تب ریدع

 دداد دوج و امتیس دهشمرد

 هنا ریا«یسودرف زادنت رعاهت ]هک

 دازرهشدلاتسی رک «لی ورتمیاه

 ۰ نارب ۱یسددرفیاهامتیس

 دهشم یاهامتیس نی رتیمیدق یابه

 . دنتته 7

 یسودرف یاهنیس- ۱
 یاهامنیس زا یکی یلاح انیسنیا

 یتدمنوچ دشابیمدیشم مود هچدد

 یاه لای رس ندادناد اب هک ت ۹

 رس هربفو اههقعاص لاثما لذثیم

 تسا هد رک درا و هطا درخ تینح اپ

 سم درتم تالوصحم هکنیا دوجواپ

 نیل دا ودنکیم دراوبر رب امنب و هلگ

 ف داب نیل دا یارب هک در ین امتیس ۰

 3 ی ار ی

 شنالومحم بلا زین
 ناهنچدشابیمورتم ین

 <ودنیا میداودیما هنتیپ

 تیپ وبحمدن|وتب ژایو هدرکا
 .ددوآ تسدپ |

 ناربیا یامنیس
 لدا هچدد یاهامنیسزا 3

 زا رتشم شتالوصحم

 هنارروت دآ ورب دا وناردا رپ

 ی ظاحل زا امنیسنب | دش اب

 ننچمهو پوکسامتیس هدرپ نتشاد

 هچرد تالوصحمودیدج ررتک ژورپ

 داج, !مدرمنیب یصاخ تیب ویحم لوا

 ملیف شیامت اب شیپ یهنچ هدون

 رب نژر واتسی و هقب رصب «هایسرداچ و

 دو ز؛ادوخ تیب ویحم

 یامه یامنیس - ۴

 بوخیاامنیسا یکیالعف امتی-نیا

 شیامناب اقباس دی ایم رامتب دیشم
 ًةهبطل هریغ و لذبم یاسه لایرس

 ی-ل و درو درا ودوعب یلاوارق

 شن الوصحم رتشیب هک تسا لاسکی تدم

 اعدادقم زین ازیخا دشایپم لاج

 دنرف سک وف یناپبک نالوصهمژ)

 نینچ-ه و تسا هدرک دراو متسیب

 دشابیم پواسامشیس هدرب یاداد

 تسا «درپ یکچوک نآ كرزب ع یلو

 -اتیس یاهملیف شیاسن عفوم نوچ

 فرطودرد تسا روبجم بوکس

 دودنکب صن هچراپ هدرپ یکدمآ رپ

 شیب یچاشادتمشچ شین مقومرد
 میدادراظتنا دوشیمتاران دحژا

 هوغ بوکسامنی- یاهملیف امنیسنیا

 ات دهدشیامنناریا یانیسردار

 .دوشن نایچاشامت شجن ر بچوم
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 زا یکی و هدشحاتتفا هک تسا لاس

 بوصم دمشع یاه امسس نی رتپب

 شیاتف اب ییسات ودب زا نوچ دوشیم

 تین اید لوا هچرد یاهراعماخ

 یصاخیرت رب دهشمیاهامنیس رکییدب

 نرک ات یلو دشأبیم پوکس امنیس

 تساهدادن شیامن هقب رطییدب یملیف

 یاسنیساب امتیس نیا تالوصحم رتشیپ
 هبقلمنمو تسیکی نارهت لانسی رک

 دودخابیموبداد وئ-ك-را .یناپک

 وبدوتسارد هدش هلب ودیاهملیف نض

 .دنکمدرا و زيث اد لارتناس

 : دازرهش یامنیس -

 درذکیم نآ یبسان رب لاسپ تدم

 یب ره لذیمیاههلیف شیامن اب ًاق اس
 درا ودوخ رب ینادا رق هطل یدنهو

 -قونیاهمایم ؟ تسیتدم یلدددو[

 نا دنههیم شیامل رتکاد رکذلا

 پوآصامتی» هدرپبصل رادعب امنیص

 نب رنهب و نیب رغ ابی زا دنآ ناوت یم هک
 دیمان دهشع رد پوکت امتیص هدرپ

 تالوصحم زا یرادقم ند رک دداوو
 یدحاث ارشا هتشاذک سک وف یناپمک

 |شا الوصحمرتشیب زین «یلاحودومن نا ربچ

 نلاسنتشاد ظاحل زا.دشاب يم بل ج

 نیچ-هو دنمورب آ و كررب راظتا

 لد)ماق.دیشهدد بوخ شیامن نلاس
 دین ادب تسیل دب نمضرد تساراد ار

 ناهتخاس لحمرد دازرهش اهتبس هک

 .دزادرا رق خرس دیشروخ و ریش

 راحق دلانیما

 ؛ - كي تدم -لاتسی رک مه

 | هقیرطب زبت شیامن هدرپ درک اد

 رگیدو دشحداخ نسزا دایژ تمحز

 تساهتفداجک یودش هجوتم نیک

 شرسپ هیبنت زا یتقو یجاح یلو

 نوف و رکیم یولج دبدرک عغداف

 تکوفدرکب ناجاشات وروعم] 1

 تداعساب روضحب ضرع _

 الاحنا الوا ۰ مرتحم نیوعدم |
ود مدش نوتمحا ز-هک نیشخب یم ۱

 ا

 هزاجا نودب هتخوس ردب هرس نیا

 نبدیدوک یبرط۰ییدوب هدموانم |

 متشاذگ شتسد فک وشقح دوج هچ

 درف اد شتاهد بآ رجاح.ءاموس ]

 :درک هفاضا وداد ۱

 یاجم منکیمانعت مامش لا اموس - ۱

 هدهنیابیجوت ون وتل وب نیابب هکتیا

 لابند نب رب ند زیرسب سانشن |دخ

 اداکنیاادععب هلاو نوتنه طوژامت

 نتفگ نمذا هصالخ هربدءانک

 دمآن یلاپ نسذا سپ- یجاح
 و تف رگ شبب اد یجدرخ رد هارو

 پچادوا ملیفدننک هیهق هکیلاحرد

 .دشجداخنااسزادربم ءاگد پچ

 هک رهچونم دنب زود یادرف
 ددو هدرک چیدن اب ادشا هلک و رس

 اد همان زور هدپباوخ باوهتخر

 | ششچ نامگات هرکیم هعلاطم

 "هکداتفا هنشذگ ب شب طوب رم ربیاب

 دن دوب درک پاچا دی اذک سکعنابه



 هدنبآ همان ر

 2 ۴ و ؛ِ

 لا رتشاب

 وگ رزب مایف
 هژاس دنچثدآ و حرپ

 نا دارب ینابمکریخا |
 هک دشابم رنداو

 - هناخ) رب بنا رمب

 یرت رب ( تشحد
 . دداد

 1 تیشوس و هزاوم »

 روت مر تر



3 

1 

«4 

۲ 
 روان فلک فلک

 هک مدادترفت اهدرمزا ددقن ] نک

 می
 هکیلاح ردفیلک مت ومنیآ

 یناتابدرک یمیناهباسحشدوخ شی
 0 تفگ

 میماشای یزیچالاحتسار تب
 سیلپ هدزداب اد نامدوخ دسو
 . میناسرب

 كيثکر فا ؛ ییلب هرادارح
 مهف تمالج اد شرسهک دوطنابه

 : تفک دادیمناکت عوضوم
 الوسم . تسا یبیجع زیچ -

 هلارید هک لیق نياذا ینادرم

 هدنهدیمحیچ رت ؛دنتهدسحو قشع

 ؛ دننک دربات اد ناشقوشم ابنژ
 - دنهدن ناشتسو زا یلو

 ساب زا هدش لصاتسم یلوج
 .تخادن |نیئاپاد شرس یتحاداتو

 نودی؛اجکباما ؛دنک رارفتساوخبم

 یلمع زک ره راک نیالیل یناستشپ

 .دیسدشنهذب یرکفناپک ات
 تفرگ میصتو درک دالباد شرس
 هک امییاوهردشپ دادن امهم لحشب هک
 تشک زاب تشادلانتها نآب ایام

 واب هکنیا ذالبتد دیایلیل هیلع
 رب یعطاق لیالد ددرب ودنک ۱

3 ۷ 

 شنادن زب دهدپ یدصتوم لاچم
 فیلک ابار هشع نیا

 دی تفقاوم زن داد تشاقگ نایمرد
 یلاپوتسد یتاوتیم اب -

 اییاوه زایکب یرادنامپع» یلکپ "
 !دیپتدوخ یا رب ادراسپ ءزدوام يا

 ؟ یلاست
 زاهک تسا رتپب ۱۰

 ای متناب دود نادنچ كدوپوت

 - و ناشماهک چیه یور مها وغیع

 ماجنا یارب رهش نیا منک یم رکق
 . دشاب رحصانمنم دصاقم

  تفک یسرسفا

 تظافحیا رپ دومآمودمهام -
 دشاب تحارنانلاخ می راذگیماش

 اپ حیات یاوج شنآ
 یکی رومأمود هکتیازا نانیطا

 هطوحمیرکیدوتسا لتهرد لباقم
 * دراد رظت رب ز ارلتف فارطا

 ذوریصد تفدو رفیقیع باوخب

 نآ ددد دش كرویوین مزاع دمب

 .. دنک ادیب یراک تناوتاج

 هدیقعنینچ ساتشت اور ءاملع
 وض سرتب یک یتقوهک دن راد

 و یهیدب یرما شیارب تفرگ
 تسخن یاهزورنوچو دوشپم یمیط
 هکنانچ مه : درادن تشحو نآ زا
 نیا ابودوبهدرک تداعنآب یلوج
 یمايمهب كروب وب زا یکشیمه صرت
 ایرهو ناثلروا ون د وکاکیشو
 .. هرک یم ژاورپ طاق ریاس

 دوبل راکیب زن ؛ یلوجلیک و
 یدرآ میچ لیل هیلعرب یکرادمو

 ققوم الماک زونه یلو . درمنیم
 تسدب یللدع لبالد هک دوبهدشت

 هک تفگ یم یلوجب نکیل. هددایب
 ادواو دش دهاوخ قفوم هرخالاب
 تک رش .... تخادنا دهاوخ مادب

 هک داد روتسد مقومنیا یناسییاوه
 دورب وکسیسن |رفناس هبدیاب ابیاوه
 شیرم اه رادنامپمز| رفت ود نرچ
 هک دوهن یرگید سک و دندوب هدش

 نبا.. دوشد# لونشناشی | یاجب
 یلوج رسرپ یاهقفاص نوچربخ
 هب تداوتیم هنوکچ ؛ درک طوقم

 این فلک ردهک دیوکب تک رش ریدم
 رظتنم هک دراد یا تاوید رهوش
 رکفنیا . دناسرب شلتقبات تسدا

 یلوج دیماجن ایت لوطب یدابز تد.
 دشاب نجدی اپ شرهوشهک .دیشیدن |
 لصاح عالطاوا دوروژا دناوت ات
 دن زب شدوجوب یاهمدص ودنک

 یقارکلت تفرک میمصت یپکناو
 دوخ" دزت ادوا ودن زب فیلک هب

 دن | وب
۰۰ 

 دعب یک دزیلوج هک یفارکلت
 ددهکیماکته فیلک تسهب رپظز)
 .دیسر؛ دوب «یدولد شراک لحم

 شا یشنمهب اجن امهزا زین فلک
 رما هکداد عالطا واب ودرک نفلت

 یاربدیأب و هدمآ شیپ شیارپ یمپ»

 تی زع هدامآ اردوخ شش تعاس

 :دیس رپ یشنء... دنک داک نآ ءاسن او
 نم زا نتسیود یافآرکا-

 ۱ میوگب هچدرک ینالاوئساشپ مجار
 ناتاهاب ًاتفلت ًارثکا واهک دادیم

 ؟دو|دن ندیسرپ هکنی | دن ژیم فر-

 هک دیئوکب دین ادیمحالص دوجره
 درکم هاوخ شتاتالم حبصادرف

 هاتوک هلاکم نيا ژا سپ

 و تشادرب اد نفلت یشوک یشنم
 تفرک ادنتسیوریاق ۲ نفلت هرمن
 هدشدنلب شکن ز یادصهک ینتلتاما

 لبل ...دوب لیلونابی زیمیودنفلت
 یادصهکتهودوب ون ایپ ندزلونشم
 دنچ|وهرد زبن واتسد ؛دشدنلب كن ز
 ادیشوکدعب دن ام فثوتم هظحل

 :تشادرب

 و نتسیور یاق ]-
 وهلب -
 فیلک ی اق آ اب نونک| مه -

 تفگ دا «مدرک ی م تیحص نسردنه

 ناتدنییپ دناوتیم اهرف هک

 هب دییوگی دوشیمن ادرف ۱« -
 هدمآدهاوخ تهج رهب بشم| اب ]متیب

 هلب-
 یلاج دهاوخیم ابوک یپ

 ؟منک نفلت واب مناوت یماجک. دورب

 منادبن مفسأتع ح

 4 یدول »هب مدوخ دیاه _

 تکر ح یتعاس هچ دینادین .میای
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 شش ثعاسز | رثدو)الاسف ت

 دوب دهاوقت
 فلت یهوک هتسهآ لب

 ورادیناتالن هده واما

 اد ن

 تفرشقاطاب هتسه۲ .تشاذک نبمز

 ..درکجداخ زاداک زا ار شنیئام

 1د«یدول»فیلک هک تسن ادیم لیل
 مارقلاس دصقب یلوج ندید تپج
 یارب -..دوندهاوخ كرن وکسین
 تشادت یمکحم لیلد هبرظن نيا
 اد فیاک هک دیدیم نیارتهب یلو
 یم هچ ؛دنک بیقعت یاهیاس ,نوچ
 هک تسو| مه هرخالاب هک دیشیدن |
 .داددهاوخ شناشناد یلوج لحم

 و هداج دانک شنیذام اب لیل

 .داتسی|<بمک دل عمزا رتنیئاپ یمک
 زا فیلک شش تعاسزا دعب یک دنا

 زین لل و درک تکرح < یدولد
 میقنسه فلک ...دش ناود شلابتد
 بیترت نامهب هشعن رک او تفریم شیپ

 لحمب لیل ًالسم « تفاییم هعادا
 هشقن ام] .تفاییمهاد یلوجتنوکس

 , هچوتمفیلک . تقرن شیپ دوطن 7
 ًاتبسن هلصافاب ادواینیشام هکدش
 یکدنا اذل دنک یم بقس یزادد

 شاع رس زین بق اعتم ؟تساک شتعرسزا
 و درکدنت وئزا فیلک . درک مکار
 یارب هدزدودارت ] و دیسد یچیبرس
 وتشادرب زاک یورزا اراپ مودراب
 و دیای یبقع نیذام هک هشرظتنم

 هچ درب یا هدوهب راافتنا؛درذگب

 هکددزا اداپ زبن نیشأم نآ هدتنادم

 نیکمذخ فیلک ...دوب هتشادررب زاک
 :ینسمنودب كداپ میاق نیازا هدخ
 ژاامدشدنلب لد تشپ زا و درک رمرت
 نیشا«یاهفارچ یوق راوناهاروام

 هلول قرب زج اد یزبچ چیه یبتع
 هدمآ نوریب هچب ددزا هک یریتتفه
 ...دنیب تسناوتیمن دوب

 دشدنلپ لیل یادص تقو نیا
 :تفگیم هک

 ارم امش هک متشاد راظتا -

 نیدب یلوج تماقا لحمپ امیقتسم

 .دینک ین امتهادوجن
 ضرمیدیاب فسأت لانکاب -

 .دشن یلمه ناتشقن هک مناسرب



 نیا اب هکدیهاب هجوم

 یاد داتفا هارپو دشرروس
 ۳ وی و: نیا دصرتم هتس نیمق وم هک دوب نیا دصرتم هب

 تنچ ژاو درو ابی تسدب . زپ ر
 - یمشیپ هک دوطنامه هار ت
 ثكي اب و درک ومرت ناهگان تفر
 اد نیشامود میر-تکرخ
 هکت ساوخو تشاذگ رارفب ابو
 شدوخ لباقم قرط یاهتوپ هانی
 - لنع هک هک قیدصت دیاب گی ب دنک یقغم اد

 تیاهتدد لبل هچ . دوب یاهناقحو
 نوری ادشریت تقه یدرسوخ
 درک شن آو تفرک هناشو دووآ
 یاچ شتشب رد هل ولک هکیلاحر:تیلک
 نامهابلیل «داتفا نیمزیدوب هتفرگ
 یوسبدوب هدرک هک ی ورسنوخ

 اد شییج تابوتحم و تفد فلک
 شنیشآم ف_طب و درو [ نوری
 ؛ نآ یاهقارچ دوتریذرد هک
 ودیلوجفا رکلت .دنک ناشیسرزاب
 دوب ءایشا نایم

 دوب هداتقا هکاجناب فلک
 هحان نآ لزاتمزا یکی غ!رچدون
 یدیدشمخ ) کن ]اب دروخ ششچب
 هدناسدهناخ ناب |دشدوخ تشاد
 هک دز سدح هیحان سیلپ سید
 !دلدشاب هداتفا قاقنا دیاپ يتيانج
 هعقا وناب رج رد ۱ررتالاب تاماقم
 . تشاذگ

 عورخ < لکین رپ > ناورس
 تسناوت یمن البقوا ۰ درک ماهقاپ
 تداهش دوجو ابهچ دنکپ یداک
 رهوش لتاقلیل هکتیا رب ینیم یلوج
 فرصب دوبل رداتق دشابیم شادا
 اما.دنک فیقوت اد لیل یهاوگنیا
 مادق|لبل «تشادتسدرد یلیلدالاح
 رین نونکاو دوب هدرکیژادنارهتب
 هک دوب یلوج شز یوجت
 ... دناسرب شلتف

 هک تنادم « لکیرم 3

 یوحنباد شدوخ وا دنکن -
 دشاب هدرک یلوج یامیاوه لغاد
 . مینک شیادیپ دیاب تهروطره

 -* رظتنم هکتیا نودب یی
 تفرالاب اه هلیزا هوش روسناسآ
 دخلغاد نفلت هققاطاب رودیرک رد
 و درک نآ نزغم دداو یا هکسو
 دناخ رچداب نیدنچ اردن ریک هحقص
 تعاطا زا هات وک هلاکمگیزا سیو
 دم ]نو ریب

 اس اوهناهزد یا وج 9 ات
 « تسا

 ؛دنتسبرگن یملیل 4ب هد ز تشحو نابلخ كمك و یلوج
 او تشادهدامآ ار

 هب .تعرس هکیلاحرد «
 تاک تنریمدد فرط

 تسارطخ ردرقن تصشتایح -

 تحادیمهاگت شهوک ریاریاد
 ناو رس باثج...؛ولا - ر دوب
 رخ نیا متادین + مناخ - سکسلاب و وکسینارقن اس تكروب وین

 ناترهوشمناسرب ناتسب هتوکچاو .دنابهدرت یحارح ۱ ند مر ِ حر هکتیا نودب
 . هدرک وورتاو فلک ِ ارگ فی  گ 2 ۳ راکت هد بسخ مس اصع
 ودره نالخ كک و نابلخ بم ,تنهدزا ین وت 3 تشفکیم شن وک ان وک

 زاچچ .تسالوخ
 ودوب هدید ارو

 ,یاهفرح و دنتشاد شوگب یحوک

 :تفکیملکیت رب .دن دینشیم اد ناو رس
  نآااوس لل هکدنک ردخ -

 دیانتهج ره « دشابهدشنامیاوه
 ۱ ناسآ هدشت ادب لیل هکبتقو ات

 هام . دن اد
 تعاد ربخاسیاوهددلیلدوج وزا
 ظطسو دود هکدیدیم اد نادادنامپم
 شب رقاسم نایم ایاوه یود هاد
 هک

 اد .. دتنک 

 مدنآو تفر۰ دندزیم ترچ
 ی
 دیدرگ رب + ین مشچب یرکیدروت : دندرک یم - وکسسنارقاس فرطب نخود هسلاطم تپج نارفامتا ۲ میتسهژ رمكي د زتالاحام - ۳ مضعب هک یغارچ توتو كت زجو ۱ , تفکن ایل دوبكیرات امییاوه لخ دب واذکب رس تشپ ار هیحات نیا ی

 -نامهمزا یک مقوم نیا ... دروخ
 تقک ی لوجب ناراد

 و نوکسمریف طاقتز»
 .لبل ات دیک روبی یتاتشور یودب
 ..دینکیم تمچارم دیو|د هکد نادن
  رکآ هچ ..دربت ینظ ءوس «اوید نت او تكاقس درم نغا هک دیشاب هجوتع
 2 ریگتسد یزیچ

 درک دهاوعت ءاقبا و درکندزب عورش ها بلک  زیچ جیپب«؛دوش تخادریادیلوجیتاهکاتیسرت "۰
 هد هوپق ناجتن دنچ هک یلاحردو دبسجارت ] هتسد : دوشدنلب یلدنح تقد امییاوه یاپتناب یلوچ یدود زا تساوخیم هک یماکتع

 ناتک داکیارب !رهاظو تشادتسد
 . نا رفاسمیکب یکی رستدب زا « هربیع
 وادیمرارق تقد دروم اد

 هب ارامش دها وخیمنتیباک -

 + لیلوا هداددارق شتروص
 هوبق یلوجفعو نیااب

 ینسرد و تخیر ناجنق
 نیااب ۰ دادهمادا نتفدولجب
 نآباوج ؛ دزیم فرح
 هتف رگ الماک ادشدوخ .داد

 1 ۳ :جرگوهیطخ و



 لب رفع و رف رب

 (ایبملا )كز کی

 دوو

 وکن دو پوکسامنیسو
 ( تن _هاراب ] لک لاخ

 ییلاد لاه :هدننک هی

 نادررک راک

 نانکی زاب
 و

 نژب واتس ورد

 ( ر راو)ناگ دننک وجتسح
 ددوف ناج : ناد رک راک

 یرفج «نیدناج ۰ نانکیزای
 رتناه

 «یگندو نزب واتیود

 درد كب یریگتسد

 (تنومارابز
 درفل ] ؛ناد رک داک و هدننک هیهت

 تاچ
 ؛ نانکی زاب

 یلک سیرگ
 < یکندو نز, واتسیود

 (ستسیت رآ دنیان وب) زاب دنپ
 لیه زمیچ» هدننک هپهت
 دید لوراک ۰ ناد رگ دا
 « رتسکنل تر : نانکی اب

 |دیجب رب وا ول انیچ وسبت رک یل وقت

 # یگن دو بوکس امنیس»

 (تنوماراب) ام
 سبتن روا هدونپد ۰ هدنش

 رودپ و كنیک نادر راک

 «ندوبپیه یردوا » نانکیزاپ
 ادناف یرنه

 «یگند و نزب داتسپ و

 و ثاارک یراک

ً 

1 
3 

۳ 
7 
۳ 

- 
 و

1 > 
1 
3 
2 

1 
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 ۳۵ت ای[ دب از
 نباهلابفو تب

 و
 هقیلسو نوذ

 < یدوت
 ثكبتارب و یمق

 خدو نره
 زا ر سپ هبن اد
 دش اب شا یلچ

 هوخ رد

 ربادشرس داج زنآ
 عاقدب ابا وا تیفف و م

 سح مهدا دید

 ۱!دزاد

 دن ۵ سا اش

 تیربیم یپدا یاپارسر» تیهوم

 اهلسآ ۲ یاب هدینخ رک

 ور رو فر اع#

 رد ار رثیارب لوب تبقفوم«نم زب رع
 شبامیس رد هک یبنج دیدش هباج
 هدن زوسیاپهاگن نآ رد دن زبم جوم
 كي رات هرفحود رعقزا هک ناشخردو
 نآدد ؛د-مج یس ریکنا ماپباو

 تلاح كپ هک یناوضتسا یاههنوک

 یهشاهرهچهب یوق هداداو میمصت
 رک الاو :درک و جت-جدیاب «دشخب

 اهرتخد اد یلچک ره هک شاب رارت

 شاب نامطم تدوصنیادد «دننسربب

 -ملیف یاهبن اپمک نالالد لاحب ان هک
 -اجژاادام لرنم هتشاسب یدادرب

 رایارب لو: رکا نوچ -دندوب هدنک
 تشپ و فراطودردوم یرادقم لت ال

 اد اهن آ هکنیا طرشب) دداد شرس
 و درادنمه | رن آ نءهردب ۰(دشا رفت
 هنفد () یلاملص + هک شیپ یدنچ

 یف املس رک راک یطابت>|یب رث | رد ادوب

 شرسرد هدن اسیقاب یودات نب رغآ
 هناغ تا اجغ رو ژا العف ودش هدنک مه
 !تسا هدش نیش

 هاگشز ومآ

 (« رییسکش مایلیو »
 «لشنا» فلتخم یاپسالک هقباساپ حلطم نادانسا رظن تح

 270۳07, ۵7۵ ی میفسم.دنم» وا
 .تسا راد بصانم طبارثاب موم هدافتسا 1

 یارسب

 مشاهديسهچوک لوا - دابآ هاش

 ت ف

 مصیبت تی یخ یحححح

 )۸۱۵۸ حر
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 رک رراد شیادآ مزاول ناگد نشو رفزا اررگ هرادشبارآ مزا ولماونا

 دیل ام رف یرادب رخ امناتس رهشو نآ ربت رد
 مجروح حج یحیی

 هزیاج لاپد نویلیم تفه
 ندومن اسب قاوم نونکات هک یصاخغثا زا یلم زردنا سب قددنم

 هب لارهت دد تسا یفاب تقواتهک دیامپم ترعد دن |هدش لادناسپ باسح

 هزور همه هک )یلم زادنا,سپ قودنص یزک رم هرادا

 . ازین اهرصع یرادا تاعاسرب هوالع لیلا *ا) یادتعماپ
 (دشابیه راک هدامآ ورلاد ره زاده مین دششات راهچتعاس
 داه هجابو هلاژ م هاگشاد - ظفاح - یدعس دا)اب یاه هبشزا یکی اپ
 یاه هجاب و اهیگ دنیامن و اههپمشزا یکیب اه اتسرهشردو هعبات یاهیک دنی ابن
 ژاب زادناسپ باسح ناشل ادب زرف و دوخ یارب و هعجارم نا ربا یلع كناب
 - هگاداد هک یداچ لاس یشآ ٩۶ رقردو رادروخررب ژادنا سپ یابا زهژا اثدئپ اما
 یلابر ۳۰ ویلای ۰ و یلای روهه یاهرباج
 ٩۶,۰۰۰ و یلایر۵۰6* ۰+ ویلابر ۱+ یو ویلایر0۰۰۰»۱۵ر

 دنپ من تک رشتسا یلاید ۱۰۶ وولاپر ۱۰۰۰و یلابر

 را اهن یدوجوم هک دن داد یژادلا سب یاه باسح هچنانچ انض
 -اویذ هلیامرف مادقا زین نآ لیمکت یارب رثدوز هچره دشاب رتمک لاپر دسکی
 باسح نتماد یلم زادنا س, قددنص یاه یشکهعرفرد تکرش طرف اهنت
 .دشاپیم یدوجوم لاب د دصکب و لاسرخ آ دد)اهنا سپ

۲-۸ 



 ۱۹۰ ربماسد ۲۷۱ )وررو ۱ لابقتسا

 < دو-.ااه د رهش للحم یاب و
 مامت لویمحمم نب رغ ] هبعاتزا رز
 رمم «كو)رهد یاب یگیر فورمم جک نمج

 نبرد دزب و نور ملیف هسناخداک نب رذک
 رب _نامل ]ی داد رب

 نیاذد .. دون اپ
 یفصول ادبا)ناجبهو دوش مدر

 ۰ زور

 مایف نیااربذ دندادیم ناشن دو زا <یجت-ب > ملی یاشامت یارب
 رد هک دوب ی اهملیف نی رت كررب زا

 ین اهل نادنم رنهطسوت
 یم هتخاذگ

 رخادا نب۱

 شیامس/نشزعیو هری
 دش

 انیسردهدصافالب < یجتسب د
 ید رب نام آ كدزب یاهربش یاه

 لوط نآ شیاما اههامو دمآ هد رب

 س- اسب ورارسارسرد سپسو درشک
 هقباس نونکات هک هرکاپ یلاغوغ

 ۰ فسا هتشادا

 تكاپنیک رهشدد 4 یجن-ب 3
 نیاودوب هد رب یورب ۹:9۵ 4( تدم

 هدش هتسکش رتمک نونک ات ددوک د_
 هچ لامقتسا «:هنبا تاع ...تسا

 4 دوب

 هدنسپ ون رثا زا ملیف ناتساد

 ۱ نیکشوب _یدد كدرب

 یریظن یب یتسدرب ذو ترارماید
 و هپهت یداد رپهلبل یا رب
 , هو+

 هقب رطب < مایا ی رب مم [ كند

 ۳ هبط و ن را فو رم +
 یر تن امت یرپمآ كبد نیر

 هناکب + كرت دابادا » دوب هئا
 لوا لد اپ ورا یلعا بوی «راتس
 شا هدومب ۱۸4 ین

 ,,, بویحم مراتس
  لمها الصا «تریپابداو

 و۰ و لا ددید سا «یرطش
 ر برف یوحب رو هاگدا) :
 یا ایسا دو ملا ریزرو ایلاثیادد ۱ تا خو دئبا

 یک

 ملی راستش اقم لرو
 و تفرک مدهع (شوبخرس دزد)
 وب دوئسا تشک اب اب وداب هلصافالب
 1[ ویلایلاتپاو یوسنارف یاه
 یو اب یتدما۱ لپ وطیاهداهرا رق
 تو راب اوا» یف رآ ودند ون دقمنم
 سلاو نی رخآ» ملیفشیامن اب

 تروصریگنا تریحروطب و رت می رس ۱
 ناکراتس بیتد هزورسصاد تفرک
 - ودداسب تیزب رب نوچ یدوهشم
 ادیچپ رب وا ولانیچون اکسس اناولیس

 لد <« یجتسپ » ملیفارو وا
 شش دد یسب دداد هدهعب ادلوا

 ر»ویو ره دوشیم ر-هاظ ماین ود

 کش وب » هنسا وخ مس»

 و

 :یاه

 نب دقنم نب

 رق اب و دام

 ون ءاطعایوب اد
 ناگشیب رنه ریاس و ۰.

 و ایل 7 ناکشیپ رثهد

 رثکا ترهش هک یلاح

 ف هنافساتع

 یچاودنا رب اددی ۱ ۱

 همان زورو تالجم
 تفرگ

 اب ودا ین ونک هرانسنب ته

 یاهملیا دازاس ۳ رز
 ال ط ساب در

 دس تهپج نرب

 اب ورا رداب
 -ترب و تراکوب یرفمه دننامه
۴ 

 تشاد

 | را

 سم

 مه وب زت
 گ فورممو

 بوصم ناوتیم نا رپاده رتس

 كرد زب رضاحلاحرو

 - هگیب رثه نت ر

 اف رثک ادد ؛ هورپمدامشب یا
 نابل ] یاهوپدوتس) ش) یا

 روو درپکیم ۱
 یو صاخ پ دار

 رادن دوج و یمیق و دن و وج و یبق

 .تسایهنم ره «ینحدنا و
 «هراتسو هلجهرخم لوفب هک تسا
 تسا یتیصخش ابنن ) نامل "] پاچ

 رطب» نملتنچ لو یاه اب رداق هک
 هرف ثكب هبحور مت و « كروبس
 وو هک یناکشیپ رنه زجب (هوب فب ره

 یلصاح نپ رب اسمان رک دمی د ربمان "اب
 نیا شیانابمیراودما ۰ درزدن
 همرد یاهامتیسدد یهو رب هک ملیف
 دع دهاوخ مورش تهتباپ لدا
 نوسج یریظن ی یاهلب ءر طاخ
 و دیابت هدنز ام روا ربا دو زامو
 رد ناسا ]یار تعنص رکب هداب
 زا كنچ موقو هطساوب هک ناربا
 ووخیا رب یناچهراب ود دوب هتفدداب

 ... ملیف ناتساد
 . گرتخدیرا زن نارسفا زا یکی

 ایر و مانب 1در یاهداس یابز
 «كر ویس رط> هب دوخ اب ودهب رفیم
 -جرردزا لوست هتیا اب و هرپب
 3 رب 39 9 و عتس )ا سیووب هداو
 «تشود رسو و طعم دکیم
 ب4 ی چنسب هكي رتخد هک ادا ود

 لا د فارشا مماجم هداو دوب
 مار زا هاست ودز هنکیم ناک دز
 لات یرتیلام تاماتسب < ید رادوخد
 - ربع یر امزا اب روز ردب دورکیم
 شفاف رتغد لتف یا رب وهدعراد
 0 وب ] و هتیئوح 1ربژ ددرکیم كدوبس ر طب مزاع



 «یگدئز هژداحس»
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 كیالزتیرف . نادرک راک

 لاتمیرک امنیس

 دوخ قثه نیتسخل رد هک نژ كي یسنج تالیامتو هحور ۰

 ردنب رک راک هداسو هداتفااج ورم كي تاساسحا ۰ تسا هدروخ تسکش

 جاودزاو روب زم نزاب وا ترشاعمو درادن یقشع هقباس نب رتکچوک هک

 سکچیهاب یکدن زرد هک روفنمو نشخ درم كي « اهن] بیجعو یناپک ات
 تاقالموتساردنب رک راک ناىهوا تصوداپنت و دیان تبحاصم تمیترداق

 ودن [نیب دیدشو یناهنب شه كي ندمآ دوجوب و هوخ تسدد نژابوا

 . دنهدیم لیکشتاد ملیف نيا هژوسرگید كرب و خاش یدادقمو

 یرکیدیضه تكنالرتیرفرجب هک تسن یکشار یناتعاد نینچ كم

 .دادیمن ناشن نآ ین ادرک راکب یتبغد الوصاای و دیامن یناهرک راک دوبترداق

 طوب رمو درم و نز یسنچ طباود هدابرد وادان ۲ رثکا هک گكنالزتی رف

 یاهژان وسرپمامتتددقاب ۰ تسا یسانشن اور هقسلغب ط.اود نیا درک

 سناع-نیدنچود زین یناداکتباو دنادورپاد ناتسادرد دوجوم

 . دهدیم ناشن دو

 شقن رد سالک اد لی اصوصخ» بوخ یلک وطب ناکشیپ وثه ی)اب
 تصودشقن ردنیادترب ارووارسه شقنردكيون اتسا اب اب هرهنب رک راک

 ورن ومنای رم مایف نیارد . تسا دیجمن لیاق سالک ادلپ نذ هترثعمو

 زیدن |تیک وههدیم ماجن|یبلاج یزاب هداسو رک راک رتخد كي لد رد زیپ

 . دنک ی م هافیا ادوا بوبحم شقت امئیس ملاع

 لاسکاب نایره روطب ار یکدنز ی < یکدنز هتداح ر
 دراذگیسل یقابیچاشامترد دوخژآ یشزدااب رن| یلو ده
 یایازمتامب تسین یکش نیا دوجداب ؛ ددرکیبن دیاه نآ
 دنسپ ارث ۲ مدرم تب رثک | و ؛دشده| وخ عقا و هچوت هروم حس

 صاخلا-م

 دهدیم عالطا كرادفاژ

 دوشیمپاچ یجراخ تالجمرد هک ا رن اکشیپ رثهیاهسکع
 پاچ لاتسپ تراک تروصب ان اجماراهن 7 دنر|دلیمودنی ام

 دین رب

۳/2 
 از هرار.

 ۰ ش
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 رلتاب دیوید : نادرگ راک

 ۱ زالو سک ریاهامتیس
 یناپمک یحی رفت یاهمایف رثکا

 هلبجنم) یضعب زا رظنا رص« رن داوچ

 هژ و سطاحل زا ابل اف (امتحب د روم ملیق
 رو. دن رادن يناهنچ را هدیاو

 تلاح هی هشيمه اهیلیف هوک نیا
 یکش ؛ دوشیم هد یتخاونکی

 وب دانس وناتساد فعض نیمه هک تسین

 « كياوم ناوارف شزرا ذا یتح
 راث ۲ لیبقنیایزیمآ نرو رادآ

 مرک رص امت هنادیچاشامت و دهاکیم

 لسک یلکب هکلب دنکیمن لونشم و
 اد زاسیم تحاران و

 كي هکن آاب هابیذ هداپشتآ»
 -را ویل اپمک یلوصم ولاکیلوم ملیق
 طاحل ژا شناتساه اذپمم تسا رن
 ...دهادیک لات رایسب یحی رفت هبنج

 ینعممامتب نزکی۰« نیجیتیمالاک»
 درم)نامرهق كيو كابیبو عاجغ
 هدوودز رهش رد ؛ هشابیب«ا تفص
 مارستحا واب هبه  شتماقا لعم

 تکرح نیرتکچوک زاو هن رادگیم
 ۱ دن زرلیم دوخب شاهچنایط هلوا
 "زا یکی «تاکیهلیب» 4 وا اما

 ؛ررر وپم تداسح «تلاپ|نآ نان ام رهق
 هکنیا یارب دراد تعود اد وا

 هب ضوع رد تسا كنرزو كباچ
 ًةقالع « شرگید بوبحم« «یناد»

 یو دبوکیم دراد یرت هاصلاخ
 زقعا یکدن زدرم اتقیقح

 هک تنایمنافت | یدوط نایرج
 یک ر تخد "دوخ تسداب «یتیمالاک»
 «یتاکد مان اب رادو زیگنا وه
 :«یلاد» دوخ وشعم هاررسزد ار

 کیک تبس ودنیا ....در|لگیم

 یبیجع هتالعد نشه

 4 یتیمالاک > تسا نب ریهرایسب ناتساد
 ۲ دوتیم فقاو «یتاک» یهانکیب هب

 ۱ رد ارش وخ تداعسو ین

 ۱ شل" هدیادرم

 4 یدسیدود» ملی نیا رد

 ننابک یئالطوم هراتسو هدناوخ
 + و :ب« الکد>

 رد السماک شب

 یاپمایف هرا

 < یا تپه بشکی دد» 6 یود و رب

 فالسخرب «سیداب رد لیروآوو
 اب هدومن ادا نونک ات هک یئاپادبااغ

 نزکی تایحو دو تاک رحمات یتراهم
 ,یب رغ تالابا

 .دزاسیممسجمهدربیوراد ین وزاتا
 هکشیا رب هوالع#سی دود ؛نیاذا دعب

 تسهبا شقن رت داو ایت تی تا

 و هیاملیم اقیا اد

 . تسا هجوت دوخ

 عیسو یابتش» ریاد

 اب یی رتلا تعا یب وبحم هدنناوخ ۳

 لیکدرا وه دوب ده| وخ مهیدادهتس|

 لب اجو هردن وخ «لیب » ؛شلب اقملر
 یطسوتم یزاب و تسداد هدبع ار

 1 < یا » شان رد «یرا نیا ا»دراو

 ۱. رهاظ « ین اد» لدرد «یراک پیلیف» و

 ماجنا دیاب هک روطن ]و دن وشیم

 . ملیف نادرک راک ۱ ننکیم هفیظو

 هک تسا فورعس« رلتاب دیوید»

 هنویدس ملیف شزوا ةدمه تمسا

  .دشابیم یو بلاج یاهیداک هری

 - یر رث | ملیف رتومكيروم

 وهشم دوتی اوپک 4 فورد یه

 شرو رب ود هک دشابیم را دا و یناپمگ

  -قوفملیف یاههنحص اف مسجتو

  یاپتل اح فلتخم یاه هنحصرد های زوم

 تان ایرچ اب و هتفرگ هوعب ین وافتم
 - ...درو ًابمناجیپب اد نایچاشامت ملیف
 : ت رد بمچاد زاوآ همطق هنچ
 ۲ ه-نارعاش هک دوشیم هدااوخ

 ءوت ودرادماد «یناهنپ نشه همه
 .ددرگیم ارجا < صدیبدود»

 اف نویس| دوک د میلیف
 و رد ۲ یزپمآ نرو دراد
 - ادای زویعیبطرایسب ایسب



 هدنبآ همانرب نا ربا اهنیس هدنیآ همان رب

 اذردامشپوبحم ناک داتس یاپیئامن رنه هارمهریذلدزاو ] دنچ «نیریشناتسا» كر
 یجمعج ۳ ۳

 ریام نیودلگ ورتم یناپمک یگنرامتو پوکسا هنیس " لاکیزوم داکهاش نیرتزیگنارحس و 3 وه 1 4 یرامرور

 امنیسنآ دنهرنهنب رتگ دزب ارتش

 تیالبنا

 ملیف ینثشادتس ده رهچ

 بس هریبک یزوراک» ۱ مکان ِ
 12۵ کا لیک دارم

 ِ ۸۷۱۶۷۷ مو او 0۵۱۵, ها
۱ 9 

 ۸۷۱ ۱۱۷۲۲ هه فورعم داگهاش لکیه
) ۶۲۱ ۲0۷۸80 
۹۵ ۲۶0۱۷۸۱۵۵ 

۸ ۶۱ 
 سا ۱۵۵۵/۵۵ ۱

۷ 
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 «زدآ رب تدیأرب سورع تف»»

 سامالودنان رف

 .زایط و۰ میل وا نارج

 راثآ نیرتیلاع زا ((یرامزور)

 ددرگیم بوسحم رباد نیو دلگ ورتم ینابمگ



 - رثه نیرتدوهش ء زا یکی روتاکیراک «هرامشنیا ةقبامیارب
 جوش هشیپ رنهنیا میاهدومن باختن اد دوویلاه رضاح رصع ناکشیپ

 نیرتالابب نونکا دشابیم شک اب هرپچ فرعم شزارد «غامدو هک

 یکی تودب انب لبقیدنچ هک یروطعب تسا هدیسراه تیقنوءو اپماقم
 اب یدیک مایث

 هد امت یزاب «لوراک نیتدام» روذکنی |هراتس نی رت زیگن|سوه

 و تشادار ییبآ نشاع> ناونع اهندم «وک هلذب و یاق نیا

 درو آ ردول | زب شیوخلب اقمدداد بوبحم :راتس (كنملف اد ور) یتح
 نیا (ادوخغامد) تددقاپ ادیکهو تف رناتسوپ خرسكنچپ ادعب و

 .ردات دیدرک سیدابمژاع همن ارف یاهویدوتسا زا

 !دیسبل ودیسوب دوخشوق آرد |ر(لسادنیچ) هاگت ]و درپ

 - کیو زدو دونزارحا «اونازاک> یقلزیت هبرکیید

 هکلمیملیف رد تسا هدشروپچماریخا !درو آرد !رعز] یمکش<ینالوط

 دیاش هدسوب هن اقشاعاد (نروبپیهنیرتاک ) ملاخ <!> یسنج هب داجیب
 رورسم ولاحشوخ امتحبدروم یو هلاقپ هک ت-عوضوءنیمه یارپ
 لاسرا ام یارب ربمت لای دودمامضن اپ ادشمان دیتخ انش اروارک | ؛دشابیم
 میدقت ار هلجم ههام ۳غزپ اج ۳رفل هب اتدیداد

۳۰3 

 دنرد۵ نب رغم

 :هشیپرنه نی رتهب
 نادزمیج

 هس زا ندیدزییجب نم هقالع

 بم یم صاخ طیارش
  نوچ یلاه تیصخش ابلم وا

 كيردرف - ریویلوا سل رالرس
 نیوید اییسیرت رصنیمأ - جرام

 ناغمان زک ره دنلپ واه ود وبل وا ویل
 ریظن یبو یعتاو نادنمرتهمان زا

 ددهک یسک یلو - دش دها ون وحم

 -نآ «تشپب قرشد>دوخیزاب نیل دا
 دفهدناشن تراپمو تددق نانچ

 اهنت هشیپ رنه همهنی|نایمرد ًالسم
 -رفو رو یراه - تسا نیدزییچ

 یزاب درد یدتمم هقباسجرام هه, رد

 نادزمیجاما - دن راد یلامنیسیاه
 تشادت یاهقباص چیه

 بب رتهمه هک دنتسهیضعب
 -رنهنای«نیاژا - نادرک راک مهو

 یمن ریویل وا ست دال نوچ یا ؛ثیپ
 -نسدواو یلداچ هچرک - مسانش
 هدش هدناوخ امتیس یاههنبات زلو

 رد نوچ تشادرنه نیدزمیج دلا

 لد ءافیاتردق یاهتنماب شی زاب هس

 راکهاشو لیلدیب شوش ام - درک

 هدارشدنپ وکیم می |هدیدن*رلوق وا
 هدرک رهاظلوقرد اد شغوبن یاه
 یتایز و یتاپمس هنایقوا.تسا
 نوچ یا فالخ رب اهتنم تشاد

 رب هوالع شناوءاو سیت رک ین وت
 هودن او ساسح| كينایلف یئابیژ
 هک دنابامنیمو تخاسیمرهاظ زین اد

 نی رتمم۰- دداد ساسح یح وداتطاب

 زیج - دوب وا كرموصاخ طرش

 دوویلاهیاهب زاب تسابسیادف نید

 دسرپ ترهش جواب تقوكيات دش
 وا دریمب رقفو یمانمک تیاهت ردو

 .درمتقون ] ودیسرترپش یاهتنمپ
 دوب (هداتسكی عولط) و) یارب
 وا- دوبن ( هراتس كي بورغ) اما

 میچ- درک داکب عورش نازاک ایلااپ

 سالکیت یقالخا ملیفلوا ژان وصرب
 شزاک سن ویتسا جروجاب دش یر
 نرشرداتتفرسپس - درک مامتار

 .دنیپب هیهن یئاج دوخ یا رب تشهپ

 : ملیف نیرتهب
 تشهب قرش
 ملیف نیا تیزم تعاب هچن ۲

 تسیا نآ! شبرع هدرپ دوشیم
 فرص تیقاوو صاخ طیحم هکلب
 شدنن امهلثم تشیبقرش ۰ تن[
 دزاسیما د یطیحم سوهمانب یسوب وت |
 اراهژانوسرپ «قالخا» نآرد هک

 ٩ تساعادت اش ملیثد ه

 راتفر ولامعا رتخ
 ههجعتنم :یبسل و تسین

 حودءروخ تسا (ین اسن |)مطالتمحور
 دورکیم تبدمیپ رد هک ادلاکدسحو

 ,هناوید هقی رط-

 تبحم نیا نتفاییارب هک ادیداو
 تالاحغ رف - درک (باختن ۱4 ) یلمع

 مادکچیه اما - دوب وا ینابنا

 یضمب دد هدوهیب - دوبل (یقذ
 ژان وسرب داتفر - دنشوکیم راث
 یا رب ودننک قبطنم قالخااب ادلوا
 یاهنیصخش نوف یونعم یزرا وا
 ثي ردهکن آ لاح -دن وشللاق رکید

 لاجم یگناوید - ینارحب هظحل

 < یقالخا» نب زا ومهواب رد هش.دن | ولقمت
 امار , تسا رشب صا وخ زا نی ادهدب

 یی ارش تحت هک یسکاصوصخ
 . دشاب باصعااب كنجرد هعیه

 ,شو»| رذژان وسرپ كارت لاک
 وموب دد هشیمههک ملیفنی| یندشن
 هم لماک هنوءن دربیم رسب دیما

 هک وفارطا طیحم .تسا ناسنا

 ریق وا صخثیا رب ویداع4ءه یا رب

 .دیماو میب رب یک دن ز طیح«تسیداع
 نازک - كیذتشا - تساپناسن |

 تسارت یاقآ تشپب ددارام طیحم
 دسح «نآ قرشرد دن |هدرک هصالخ
 ود عازن - یداک متادن - هنیک-

 تبحم و یتسود ییوجتسج زین هردارب
 هدید تسام صاوخ زا ودره هک

 هژات نیدزیجزانانکیژاب - دوشیم

 جدا همهراک هنهک یسامدن ومی رات راک

 مد رکیممسجم دوخ شیپ هک ار یتردق

 تسن |وتیمل سچبه- دندادناشن

 س دسنک لر هافیا نید زهیج یب وب
 شدوخ هک یسک - دوب كسا رت لاک وا
 - دسناژوسی« شهاگنو هژودیم
 میوکب دیاب نازاکیاقآ هب مجاد
 یرکباس داثآ نآذا ناشباداک
 هیامشدرک زا - دوب قیقدو هدش

 اهن ویسر زوپک و اه>رطات نیب دود
 رگ ا ملیف نیااماسم- دوب یلاعهمه
 هسوزجامت دشابل وا كررب راکهاش

 9 سوهمانب یسروب وت و۱ راکهاش
 .دوب دهاوخ تشهب قرش -زادن اراب

 یناضبب مارهب
 یکی زکه» 42) اسهناگ دن رب

 ٩۷ هرامد «!دادوتسا
 (ناداب ])هداژجان شوی رب من اغ-۱

 (نارهت)یداماد هرسخ قاقآ - ۲

 (تفد)دوپ مساقنزیب یاقآ - ۳

 - وداکیر - حیحص جساپ
 نابلاتاوم



 هدنپآ همانرب لایور اه هدنیآ همانرب

 ۰ ۹ اس ۰ شب 2 ٌ

 :هسنارف یامنیس تحنص یگند مامتر اکهاشنیرت یشزدآریو نی رت تیمداار
 ۱۳۳۹ نحوه یاد ۳ جیجیجت نجمجت و جم

 هنخانش كيناءاددو یقشهرثا نیرت جیهم نا ونعب نابج كدزب كلام هیلک دد هک يملرز
 دناهارکیقلترثوم ر هات هیارفآ ۳ نیادقنم و هدید رگ

 : كلارتشاب

 ۱ نبش یهو ندرا زایط

 هدأتب نیر زیگنا
 هخد ر رتهنل رثدنع نه

 ترهشهکی وسنآرف 2 یوسنار
 ادواو دراد ینابج هک لوراک تینرام

 ((اهنیستا و توه)) ۲ - ؛رهچ نی رذابیز

 لردنا هدا> بل #۴
 افیاادملیف نیا ٌهدمع |

 . اهدامذیم

 ناهملیف

 دوو



 4 تک 6 ما مع ور:
 ۶ وتو ی و دبی

< 

 و هسحسسس

 تا
 ٍع و 2 2 ۳" گ

 .ك تم.د ۳ اس ار ! مملب ژ اب : شور خ ددوآ ور هز ۳و نرتیلاع رد

 ِح م_ 0 ۶

 یا ۳ نای أ - کس
۳ 4 4 

 ت _ِ ۳ ۰ دز ی ۰ دز < تن

 ی ۰
| 

 انیج

 ۱ ادیجیرب ولول
 نیمذ یودنز نیرتایز ۱

 ادیجیرب ولول

 رازهنارازه برلتتفآ

 ۱7 ملیف نیارد ابئد درم

 درو ًایمرد ناجیپار

 لرر»

 ناب ایز یابیز
 ادنازرلیمار امش بت
 ۱ رب و نوا

 #ّ َ د ۳
4 ۷ # 1 

 ۴ و دم

 دا تاب رک 2۷۳۳۲۳۷۷۳ ع ع ع ا ر

 ۲ نمساد ویروتیو
 8010 ل ۱ - هعدزم كرگ - خلتينرب یامملبث فورعم هشیرنه . ۰
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